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CAPITOLUL I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ  A  

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, RESURSE UMANE  

Conducere: 

Primar – VASILICĂ HARPA 

Viceprimar – VASILE APOPEI 

Secretar gebneral oraș –Cons.jr. ISABELA SABIN 

Administrator Public –GEANINA-MARIA FEDELEȘ 

Aparatul de specialitate: 

 DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE, RESURSE UMANE 

ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ  

1.Compartiment Buget-Prognoze-Contabilitate 

2. Serviciul Resurse Umane  

3. Compartiment Dezvoltare Locală 

 

 DIRECȚIA VENITURI-IMPOZITE ȘI TAXE 

1.Serviciul Constatare, Impunere, Control Fiscal Pers. Fizice, 
Incasarea si contabiliatea  veniturilor 

2. Compartiment Constatare, Impunere Control Fiscal Persoane 
Juridice, Urmarire si Executare Silită 

3. Compartiment Registratura Venituri- Impozite și taxe 

 

 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, ADMINISTRATIE  
LOCALĂ 

1. Compartiment Juridic-Contencios  

2. Compartiment Administratie Locală și relația cu Consiliul Local  

3. Compartiment Contracte și Asistență Juridică 

 

 

 SERVICIUL URBANISM –AMENAJAREA TERITORIULUI 
1. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului  

2. Compartiment Concesiuni și închirieri 

3. Compartiment Disciplina în construcții 

4. Compartiment  Domeniul Public –Privat și Peisagistică 

5. Compartiment Protecţia Mediului 
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 SERVICIUL FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

1. Compartiment Fond Funciar 

2. Compartiment Registru Agricol 

 

 SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

1. Compartiment Informare şi Relații Publice 

2. Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul 

3. Compartiment Informatică  

4. Compartiment Relaţii cu Presa  

 

 SERVICIUL  INVESTITII  și TRANSPORTURI   

1. Compartiment Investiții și Drumuri 

2. Compartiment Achiziții Publice 

3. Compartiment Fond Locativ și Locuințe 

4. Compartiment Transporturi, Gospodărie Comunală și Iluminat 

Public 

5. Compartiment Contracte  Servicii Sociale 

 

 SERVICIUL ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

 BIROU PLANIFICARE ŞI IMPLEMENTARE PROIECTE 

 Compartiment Audit Public Intern 

 Compartiment  Prevenire, Îndrumare, Control Comercial 

şi Autorizări 

 Compartiment Asociații de Proprietari 

 Cabinet Primar – consilieri personali ai Primarului  

În subordinea Consilului Local al orașului Târgu-Neamț 

funcționează: 

1.Biblioteca orășenească            

2.Casa Culturii ”Ion Creangă”                           

3. SPCLEP     

4. SVSU      

5.Poliția Locală 

6. Direcția de Asistență Socială 

7.  SC CIVITAS COM S.R.L. 
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Organigrama orașului Târgu-Neamț pentru anul 2021 a fost aprobată prin 

HCL nr.116 din 27.05.2021. 

 

Organigrama pentru aparatul de specialitate și serviciile publice din 

subordinea Consiliului Local a cuprins 174 posturi: 

- 102 posturi   - Aparatul de Specialitate al Primarului, din care: 

 2 demnitari  ( Primar + viceprimar)  
 1 administrator public 
 99 funcții publice -   1 secretar general 

 -  14 functii publice de conducere 
             -   84 functii publice de executie 

 

- 18 posturi - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei 

(16 funcții publice + 2 funcții contractuale)  

 1 şef serviciu  

 1 șef birou  

 2 inspectori principali   

 3 inspectori debutanți ( vacante ) 

 1 referent IA ( personal contractual ) 

 1 inspector de specialitate II (vacant ) 

 1 expert TIC superior ( vacant ) 

 6 inspectori superiori 

 2 inspectori superiori ( vacante ) 

 

-  22 posturi – Poliția Locală (18 funcții publice + 4 funcții contractuale)  

 1 post șef serviciu 

 4 agenti pază ( personal contractual ) 

 10 polițiști locali – grad superior   

 1 polițiști locali-grad principal 

 4 politisti locali – grad asistent 

 2 politisti locali - debutanti (vacante) 

 

-    2 posturi - Centrul de Informare și Promovare Turistică (2 posturi 

contractuale)   

 1  inspector de specialitate  

 1  referent 

  

-    4 posturi – Biblioteca orășenească (4 posturi contractuale) 
 1 bibliotecar IA  

 1 bibliograf I 

 1 șef  birou 

 1 bibliotecar debutant  
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-   8 posturi -  Casa Culturii ”Ion Creangă” (8  posturi  contractuale) 
 1 post director/manager ( temporar ocupat) 
 1 post referent  IA – temporar vacant 
 2  muncitori 
 1 post administrator 
 3 posturi referent I 
 

 

- 13 posturi - Serviciul Administrativ-Gospodăresc (13  posturi contractuale) 

 1 șef serviciu 

 6  muncitori 

 1 muncitor (vacant ) 

 4 șoferi  

 1 sofer (vacant) 

 

-   3 posturi -  Serviciul Voluntari pentru Situatii de Urgență (3 posturi 
contractuale) 

 1  şef serviciu  

 1  șef formație  

 1  specialist pentru prevenire (vacant) 

 

-   2 posturi -  Cabinetul Primarului (2 posturi contractuale) 

 1 consilier cu studii superioare  
 1 consilier cu studii de scurtă durată  
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 La funcționarii publici au avut loc următoarele modificări : 

- Dispozitii mentinere salariu : 144 

- Dispoziții stabilire salariu:  144 

- Dispoziții  încetare activitate:  2 
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- Dispoziții  suspendare activitate la cerere: 10 

- Dispoziții  suspendare activitate creștere copil: 4  

- Dispoziții  transfer la cerere: 0 

- Dispoziții  transfer în interesul serviciului: 0 

- Dispoziții  mutări definitive: 5 

- Dispoziții  promovări : 6 

- Dispoziții  recrutări/numire în funcție publică: 3 

- Dispoziții de reluare activitate: 6 

- Dispoziții detașare: 0 

- Dispoziții trecere la gradație:  5 

- Dispoziții prelungire activitate:  1 

- Dispoziții majorare salar proiecte: 30 

- Dispozitii de concurs si contestatii:30 

- Dispoziții spital: 28 

 

La personalul contractual în anului 2021 au avut loc următoarele modificări - 

încetări,  numiri în funcție după cum urmează : 

-  Dispoziții  de angajare: 3 

     -  Dispoziții  de încetare: 3 

     -  Dispoziții  de promovare: 4 

-  Contracte de voluntariat: 5 

-  Dispoziții prelungire activitate:  1 

-  Dispozitii de concurs si contestatii:20 

 
Activităţi desfăşurate în anul 2021:  

 

 întocmirea de proiecte de hotărâri privind modificarea organigramei, statul de 

funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Târgu-Neamţ şi al serviciilor 

publice subordonate; 

 întocmirea dispoziţiilor privind încadrarea, promovarea, avansarea, sancţionarea, 

suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, sau de serviciu, ale salariaţilor 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului si a serviciilor publice 

subordonate Consiliului Local al orasului Târgu-Neamţ; 

 actualizare ROI, ROF, Codul de Conduită etică;  

 eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;  

 întocmirea situaţiilor statistice: CAS, sănătate, impozitul pe venitul global; 

 colaborare cu ANFP pentru notificari în vederea modificării organigramei şi a 

statului de funcţiuni pentru aparatul propriu de specialitate şi a serviciilor publice 

subordonate, notificari pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs, notificări 

privind modificări a componenţei funcţionarilor publici, administrarea bazei de 

date a funcţionarilor publici și transmiterea lunară a salariilor; 

 planificarea programelor de perfecţionare a funcţionarilor publici, a concediilor de 

odihnă; 

 asigurarea secretariatului comisiei de disciplină; 
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 consilierea etică a salariaților și asigurarea informării și a raportării cu privire la 

normele de conduită; 

 primirea, înregistrarea și consultanța pentru completarea corectă și depunerea la 

termen a declarațiilor de avere și interese pentru toți salariații instituției și 

transmiterea copiilor certificate ale declarațiilor și registrelor speciale la ANI; 

 înrolarea persoanei responsabile și completarea formularului electronic pentru 

depunerea declarațiilor de avere și interese pe platforma e-DAI; 

 asigură procesul de recrutare, selecție și angajare a funționarilor publici și 

personalul contractual; 

 întocmirea declaraţiilor lunare privind drepturile salariale şi transmiterea lor în 

termenele legale instituţiilor abilitate; 

 monitorizarea, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

 întocmirea de situații centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării 

SCIM și transmiterea la entitățile publice ierarhic superioare 

 gestionarea documentelor de personal; 

 promovarea funcționarilor publici și personalului contractual; 

 gestionarea și utilizarea condicelor de prezență; 

 gestionarea pontajelor de prezenţă lunare şi intocmirea statelor de plată; 

 întocmirea borderourilor pentru bănci; 

 întocmirea statelor de plată pentru personalul implicat în procesul de vaccinare 

împotriva COVID-19; 

 păstrarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor şi a registrului de 

evidenţă a funcţionarilor publici; 

 întocmirea dosarelor profesionale în format electronic, completarea acestora; 

 înregistrează contractele de munca, contractele de voluntariat într-un registru 

special; 

 întocmeste situațiile statistice lunare și semestriale; 

 asigură reactualizarea fișelor de post pentru toți salariații, rapoarte de evaluare la 

termenele prevăzute de lege; 

 întocmirea contractului colectiv de muncă pentru personalul contractual; 

 întocmirea  raportului de specialitate în cazul aprobării organigramei și al statului 

de funcții pentru Spitalul orașenesc Tg. Neamt și pentru nominalizarea posturilor 

care vor fi scoase la concurs, întocmirea de dispoziții privind desemnarea 

persoanelor numite în funcția de director medical, director medical interimar, etc; 

 arhivarea documentelor din cadrul serviciului; 

 aplicarea prevederilor legii securitătii și sănătății în muncă și cele cu privire la 

medicina muncii. 
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CAPITOLUL II. BUGETUL PROGNOZAT ȘI REALIZAT 

 
DATE FINANCIARE 2021 
      

VENITURI (încasări realizate) –    57.515.194 LEI 
        CHELTUIELI (plăți efectuate)  –    57.045.333 LEI 
        2021 EXCEDENT  –                             469.861 LEI 

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL UNITĂŢII 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SE EFECTUEAZĂ PE CELE 2 SECŢIUNI: 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE ŞI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

STRUCTURA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI 

 

I.SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE – 37.208.579 LEI- reprezintă 

partea de bază a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării 

cheltuielilor pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile 

curente respective. 

Cheltuieli de personal – 16.002.023 LEI  

Cheltuieli:Materiale/Dobânzi/Transferuri/Credite/AS+Burse – 21.206.556  LEI 

 

 II. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE – 19.836.754 lei – reprezintă 

partea complementară a bugetului local, care cuprinde veniturile și cheltuielile de 

capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local. 

 include: 

 Investiţii finanţate de la bugetul local – 4.536.113 lei 

 Proiecte finanţate din fonduri guvernamentale în anul 2021: 

- PNDL –171.277 lei 
- Locuințe sociale – 9.581.903 lei 
 Proiecte finanțate din fonduri AFIR – 105.774 lei 

 Proiecte finanțate din fonduri UE – 5.441.687 lei 

 Investiții finanțate de la Consiliul Județean Neamț - 0 lei 

Gradul de îndatorare la sfârșitul anului 2021 este de 21,55 %.                                                                                              
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A. VENITURI-IMPOZITE ŞI TAXE 
 

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost planificate prin bugetul de 

venituri şi cheltuieli să se realizeze venituri proprii în sumă de 8.687.300 lei. 

Veniturile proprii realizate la data de 31.12.2021 sunt în sumă totală de 

10.387.191 lei (din care 114.480 lei din valorificare bunuri), ceea ce reprezintă o 

realizare în procent de 119,57 %, faţă de prevederile inițiale ale anului 2021. 

Faţă de anul 2020, veniturile proprii realizate in anul 2021 sunt mai mari 

cu 871.391 lei.  

Taxele și impozitele locale pentru anul 2021 au fost aprobate prin HCL nr. 212 

din 20.11.2020. Nivelul impozitelor și taxelor pentru anul 2021 este disponibil pe site-

ul instituției la adresa https://www.primariatarguneamt.ro/nivelul-impozitelor-si-

taxelor-pentru-2021. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SITUAȚIA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2021 

NR. 
CRT 

DENUMIRE SURSĂ DE VENIT SUMĂ – MII LEI 

Prognozat Realizat % 

1. Venituri proprii 20.088 21.661 108 

a)Venituri din impozite şi taxe locale 
 
b)Cote defalcate din impozitul pe venit 

8.687 10.338 119 

11.401 11.273 99 

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale11.02.06(80%); 11.02.02; 
11.02.05 

 15.598  

3. Sume din cote defalcate din impozitul pe venit  1.043  

4. Subvenţii de la bugetul statului  12.801  

5. Sume primite de la UE  5.212  

7. Subvenții de la Consiliul Județean  1.200  

TOTAL GENERAL                               57.515 

 

    

Compartimentul constatare, impunere şi control persoane fizice a 

desfăşurat următoarele activităţi : 

- a administrat un număr de 12.418 roluri 

- a emis un număr de 3.989 certificate fiscale 

-a verificat un număr de 498 cereri privind scutiri de la plata impozitului pe 

clădiri şi teren 

- a verificat şi operat un număr de 2875 declaraţii de impunere pentru 

stabilirea impozitului pe clădiri, declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe 

teren şi declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport. 

- a verificat şi operat un număr de 2042 declaraţii de scădere din evidenţă 

pentru clădiri, terenuri şi mijloace de transport înstrăinate 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/212.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/212.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/nivelul-impozitelor-si-taxelor-pentru-2021
https://www.primariatarguneamt.ro/nivelul-impozitelor-si-taxelor-pentru-2021
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- a întocmit corespondenţă cu alte instituţii şi petiţii persoane fizice în număr 

de 1179. 

- a emis și comunicat un număr de 8.878 decizii de impunere pentru 

contribuabili persoane fizice 

- a întocmit un număr de 1197 operațiuni de scadere pentru amenzile 

achitate in termen de 48h. 

 

Compartimentul constatare, impunere şi control persoane juridice a 

efectuat următoarele activități: 

- a administrat un număr de 844 roluri 

- a emis un număr de 829 certificate de atestare fiscală 

-a verificat şi operat un număr de 1.302 declaraţii de impunere/declarații de 

scoatere din evidență pentru stabilirea impozitului şi taxei pe clădiri, declaraţii de 

impunere pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren, declaraţii de impunere pentru 

stabilirea impozitului pe mijloace de transport < 12 tone sau > 12 tone, alte tipuri de 

impozite și taxe locale. 

- a emis și comunicat un număr de 714 decizii de impunere pentru 

contribuabili persoane juridice 

- a întocmit un numar de 239 adrese către ANAF, executori judecătoreşti şi 

alte instituţii 

- a întocmit un număr de 27 rapoarte de inspecție fiscală la contribuabilii 

persoane juridice, stabilindu-se diferenţe de impozite şi taxe locale şi accesorii 

aferente. 

 

Compartimentul Executare Silită a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a emis şi comunicat un număr de 8878 decizii de impunere pentru 

contribuabilii persoane fizice. 

-  a emis şi comunicat un număr de 322  somaţii şi titluri executorii 

-  a intocmit un numar de 148 de adrese inființare a popririi  

- a întocmit un nr. de 74 procese-verbale de introducere în insolvabilitate  

- a întocmit un nr. 44 procese-verbale de menținere în insolvabilitate  

- a întocmit un număr de 148 adrese de înştiinţare privind înfiinţarea 

popririi 

- a procedat la întocmirea si afisarea a unui numar de 222 procese-verbale 

de afisare pentru persoane fizice și juridice la care nu s-a reusit procedura de 

comunicare în vederea recuperarii debitelor restante 

- s-a procedat la întocmirea și transmiterea către alte instituții de adrese 

pentru un număr de 1048 pentru persoane fizice rău platnice către CAS, CJP, SEIP, 

SPC. 

- s-au luat în evidenta  în vederea urmarii încasării acestora un numar de 

2334 procese-verbale de contravenție  

- sume încasate din executare silită persoane fizice    -    234.772 lei. 

- sume încasate din executare silită persoane juridice -      69.055 lei 
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Situația evoluției încasărilor la principalele impozite și taxe 

Nr. 

crt. 

Denumire  

IMPOZIT / TAXA 

Încasări 

2020 

Încasări 

2021 

Diferențe 

+ - 

1 Impozit clădiri persoane fizice 1.269.104 1.414.636 145.532  

2 Impozit teren persoane fizice 991.106 1.138.336 147.230  

3 Impozit teren extravilan 153.522 179.883 26.361  

4 Impozit auto persoane fizice 1.216.670 1.444.887 228.217  

5 Taxa concesiuni persoane 

fizice 

435.700 300.001  135.699 

6 Impozit clădiri persoane 

juridice 

1.374.000 1.488.000 114.000  

7 Impozit teren persoane 

juridice 

535.000 555.887 20.887  

8 Impozit auto persoane juridice 391.000 490.501 99.501  

9 Taxa concesiuni persoane 

juridice 

311.000 231.091  79.909 

10 Amenzi circulatie 447.800 562.490 114.690  

11 Taxa firmă 37.289 68.897 31.608  

12 Taxă publicitate 2.100 6.912 4.812  

13 Impozit spectacole 2.938 6.348 3.410  

14 Taxe eliberari C.I. 68.298 77.615 9.317  

 TOTAL 7.235.527 7.965.484 729.957  
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B. CHELTUIELI  

Bugetul local pe anul 2021  a fost aprobat prin HCL nr. 80 din 12.04.2021. 

Bugetul oraşului Târgu-Neamţ pentru anul 2021 – sursa 02-(lei): 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți / Încasări 

31.12.2021 

Venituri, din care : 72.257.000 89.076.200 57.515.194 

43.02.31-Subvenții AFIR 156.000 156.000 105.774 

42.02.65- finanțare PNDL 1.663.000 1.663.000 171.277 

42.02.55 – Subvenții locuințe 

sociale 

4.000.000 13.583.000 9.581.903 

42.02.41-finanțare sanatate   

( cabinete școlare DSP, 

centru vaccinare) 

1.979.000 2.679.00 2.366.242 

42.02.34-subvenții încălzire 20.000 338.000 318.728 

39.02-venituri din valorificare 

bunuri 

50.300 210.080 219.476 

48.02.01- Sume primite de la 

UE-FEDR 

24.266.500 24.266.500 3.875.709 

48.02.02- Sume primite de la 

UE-FSE 

5.252.900 5.252.900 909.235 

48.02.04- Sume primite de la 

UE-FEADR 

741.000 741.000 321.309 

11.02-sume defalcate din 

TVA 

12.585.000 15.853.000 15.598.494 

cheltuieli 72.620.560 89.439.760 57.045.333 

 

 

 

 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/04/100.pdf


 

 16 

 

 

CHELTUIELI  

Secțiune Buget: Funcționare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți / Incasări 

31.12.2021 

TOTAL 31.788.440 38.193.240 37.208.579 

Cheltuieli de personal: din 

care 
14.448.500 16.154.970 16.002.023 

Autorități publice 6.100.000 6.550.000 6.532.126 

Evidența populației 600.000 680.650 680.643 

Ordine publică 1.304.000 1.350.200 1.347.258 

Invățământ 103.000 103.000 70.675 

Sănătate-cabinete școlare, 

centru de vaccinare 
1.800.000 2.240.000 2.145.051 

Cultură 212.000 248.700 245.763 

Asistență socială 3.969.500 4.527.220 4.527.094 

Serviciul administrativ 

gospodăresc 
360.000 455.200 453.413 

Bunuri și servicii 11.599.740 13.775.300 13.292.085 

Dobânzi 831.000 831.000 831.000 

Fond rezerva 30.000 30.000 0 

Transferuri între unități 585.000 779.060 747.757 

Transferuri-asistență socială 1.810.500 2.612.060 2.570.097 

Transferuri- alte cheltuieli 783.700 2.392.440 2.165.046 

Rambursări de credite 1.700.000 1.700.000 1.687.992 

Plăți efectuate și recuperate 0 -81.590 -87.421 

 

CHELTUIELI  
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Secțiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți / Incasări 

31.12.2021 

TOTAL 40.832.120 51.246.520 19.836.754 

Transferuri între UAP-uri 0 0 0 

Alte transferuri 28.000 80.200 48.483 

Proiecte FEN 30.824.560 30.598.660 6.302.405 

Active nefinanciare 9.934.560 20.557.660 13.485.866 

Active financiare 45.000 10.000 0 

 

Plăți efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți efectuate la 

31.12.2021 

 72.620.560 89.439.760 57.045.333 

51.02.01.03 6.917.000 7.495.800 7.468.759 

54.02.05 30.000 30.000 0 

54.02.10 656.000 720.750 709.822 

54.02.50 0 0 0 

55.02 831.000 831.000 831.000 

61.02.03.04 1.385.000 1.433.100 1.406.893 

61.02.05 315.000 295.900 275.053 

61.02.50 40.000 37.000 36.790 

65.02.03.01 398.500 398.500 394.246 

65.02.03.02 536.960 505.140 389.324 

65.02.04.01 815.500 1.123.930 921.588 

65.02.04.02 3.725.100 5.298.510 4.384.272 

65.02.04.03 75.000 66.180 66.152 

65.02.05 9.000 14.000 13.967 
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65.02.50 55.000 59.900 41.132 

66.02.06.01 11.031.000 10.918.860 1.086.315 

66.02.08 1.129.000 1.179.000 1.155.509 

66.02.50 940.000 1.640.000 1.415.492 

67.02.03.02 215.000 240.700 217.277 

67.02.03.06 480.000 656.300 625.171 

67.02.03.08 80.000 102.100 94.716 

67.02.05.03 1.122.000 1.908.000 1.767.944 

67.02.06 50.000 50.000 50.000 

67.02.50 13.934.500 14.619.400 4.407.142 

68.02.05.02 3.441.000 4.264.420 4.264.347 

68.02.11 811.300 870.740 847.084 

68.02.15.01 60.000 339.000 319.830 

68.02.15.02 150.000 180.000 178.534 

68.02.50.50 6.841.760 7.055.400 3.605.888 

70.02.03.30 4.300.000 13.773.400 2.091.160 

70.02.05.01 1.078.000 1.078.000 72.089 

70.02.06 790.000 905.000 831.672 

70.02.07 730.000 1.230.000 507.843 

70.02.50 2.740.000 3.216.940 2.979.791 

74.02.03 0 15.000 0 

74.02.05.01 3.428.440 3.265.290 3.265.290 

74.02.05.02 175.000 95.000 72.380 

74.02.06 0 4.000 3.527 

80.02.01.10 28.000 80.200 48.483 

83.02.50 15.000 15.000 4.969 

84.02.03.03 3.261.500 3.428.300 2.503.094 
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Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021 – sursa 07 -(lei): 

Plăți efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți efectuate la 

31.12.2021 

Secțiunea dezvoltare 1.029.460 13.029.460 10.123.832 

65.07- Învățământ 0 198.960 0 

66.07- Sănătate 0 225.900 0 

67.07- Cultură, recreere și 

religie 

505.360 6.505.360 5.056.238 

70.07-Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică 

0 2.575.140 1.543.495 

84.07- Transporturi 524.100 3.524.100 3.524.099 

 

Bugetul oraşului Târgu Neamţ pentru anul 2021 – sursa 10 -(lei): 

Secțiune Buget: Funcționare  

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți / Incasări 

31.12.2021 

venituri 52.861.600 48.195.640 47.121.102 

excedent 2020 1.467.130 1.477.120 1.146.931 

cheltuieli, din care: 54.328.730 49.672.760 48.268.033 

Cheltuieli de personal 46.057.700 40.866.000 40.648.280 

Bunuri si servicii 8.004.030 8.556.760 7.386.416 

Alte cheltuieli 267.000 250.000 233.337 

 

Secțiune Buget: Dezvoltare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți / Incasări 

31.12.2021 

venituri 310.000 382.020 369.233 
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Excedent 2020 90.000 80.010 -123.294 

cheltuieli 400.000 462.030 245.939 

 

Plăți efectuate pe capitole bugetare 

Cod Indicator 
Credite bugetare 

inițiale 2021 

Credite bugetare 

finale 2021 

Plăți efectuate la 

31.12.2021 

Secțiunea funcționare 54.328.730 49.672.760 48.268.033 

65.10-Învățământ 1.245.730 1.245.730 683.584 

66.10-Spital 52.600.000 47.787.730 46.985.286 

67.10- Casa Culturii 483.000 639.300 599.163 

Secțiunea dezvoltare 400.000 462.030 245.939 

65.10- Învățământ 90.000 90.000 15.861 

66.10-Spital 300.000 342.030 200.120 

67.10- Casa Culturii 10.000 30.000 29.958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bugetul local pe anul 2021  a fost aprobat prin HCL nr. 80 din 
12.04.2021. Este disponibil pe site-ul instituției la adresa 
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-
public/bugetul-local 
 

 BUGET LOCAL – CONT DE EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 
31 DECEMBRIE 2021 este disponibil pe site-ul instituției la adresa 
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-
public/executia-bugetara 

 
 Situația lunară a plăților la zi este disponibilă pe site-ul instituției la 

adresa https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-
public/executia-bugetara 

 
 Registrul datoriei publice este disponibil pe site-ul instituției la 

adresa https://www.primariatarguneamt.ro/wp-
content/uploads/2022/01/registrul-datoriei-publice-31.12.2021.pdf 

 

 
 

 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/04/100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2019/04/100.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/bugetul-local
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/bugetul-local
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/executia-bugetara
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/executia-bugetara
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/executia-bugetara
https://www.primariatarguneamt.ro/informatii-de-interes-public/executia-bugetara
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2022/01/registrul-datoriei-publice-31.12.2021.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2022/01/registrul-datoriei-publice-31.12.2021.pdf
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CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

A. COMPARTIMENT DEZVOLTARE LOCALĂ 
Activitatea compartimentului în anul 2021 a constat în implementarea 

următoarelor proiecte: 

1. Proiect "Reabilitarea Şcolii nr. 6 Condreni şi schimbarea destinaţiei în 
centru pentru persoane cu dizabilităţi, oraş  Tg. Neamţ" 

Proiectul este finantat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, conform contractului de finanţare nr. C1920072S221612901903/21.09.2018 

încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

Valoarea totală a proiectului este de 767.171,08 lei, din care valoarea finanţării 

nerambursabile este de 742.439,11 lei, iar contribuţia proprie este de 24.731,97 lei. 

Scopul proiectului constă în înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane cu 

dizabilităţi în oraşul Tîrgu Neamţ (copii diagnosticaţi cu sindrom Down şi autism) prin 

reabilitarea clădirii în care a funcţionat Şcoala nr. 6 Condreni. 

Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiţiei sunt: 

- Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilităţi în oraţul Tîrgu 

Neamţ (copii diagnosticaţi cu autism şi sindrom Down); 

- Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare şi vulnerabile 

supuse riscului/excluziunii sociale (copii diagnosticaţi cu autism şi sindrom Down). 

Aceste obiective contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al măsurii M2/B 

„Investiţii in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si favorizarea incluziunii 

sociale" - facilitarea accesului la servicii de baza a grupurilor minoritare si vulnerabile 

supuse riscului izolarii/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor instrumente de 

integrare sociala si economica. 

Proiectul ”REABILITAREA ŞCOLII NR. 6 CONDRENI ŞI SCHIMBAREA 

DESTINAŢIEI ÎN CENTRU PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI, ORAŞ TG. 

NEAMŢ” contribuie la: 

- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei si a dezvoltării economice 

în zona rurală a teritoriului GAL Ţinutul Răzeşilor; 

- Creşterea nivelului de trai al populaţiei prin imbunatatirea infrastructurii locale, 

a serviciilor de baza si sprijinirea dezvoltării teritoriului GAL Ţinutul Răzeşilor; 

- Îmbunatatirea calitatii vieţii locuitorilor din teritoriul GAL Ţinutul Răzeşilor, prin 

furnizarea serviciilor sociale adecvate necesităţilor beneficiarilor cu risc social, cu 

probleme specifice (copii cu dizabilitati), avand scopul de a reduce si combate 

excluziunea sociala pe teritoriul GAL Ţinutul Răzeşilor. 

Data de începere a proiectului este 21.09.2018, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 21.02.2022.  
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La sfârșitul anului 2021 activitățile proiectului sunt finalizate, au fost recepționate 

toate bunurile și lucrările din cadrul proiectului. Până la sfârșitul lunii decembrie 2021 

au fost făcute plăți în cadrul proiectului de 722.609,24 lei, din care sume încasate de 

la autoritatea contractantă: 614.380,21 lei, urmând a fi transmisă spre decontare 

cererea de plata finală. 

 

2. Proiectul “Reabilitare spaţii verzi zona Bld. Mihai Eminescu-Policlinică, 

oraş Târgu Neamţ, judeţul Neamţ” 

Proiectul este finantat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, conform contractului de finanţare nr. 

C1920074A221612906869/20.01.2020 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale. 

Scopul proiectului constă în amenajarea spaţiilor publice de agreement din 

oraşul Târgu-Neamţ, zona Bld. Mihai Eminescu - policlinică.  

 Obiectivele specifice ale proiectului 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din oraşul Târgu-Neamţ prin 

amenajarea a patru spaţii verzi 

- Creşterea calităţii și accesibilității la nivel de infrastructură a zonelor publice 

verzi  din Orasul Tg. Neamt, judetul Neamt 

- Implementarea de proiecte care să răspundă nevoilor și problemelor de mediu 

cu care se confruntă Orasul Tg. Neamt. 

- Imbunatatirea calitatii aerului  

- Reducerea poluarii ajutand la consumul de dioxid de carbon produs de 

majoritatea agentilor economici si de transport 

- Reducerea acumularii de caldura   

 

Principalele obiective urmãrite prin realizarea investiţiei sunt: 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 1 Bld. Mihai Eminescu, S = 523 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 2 Bld. Mihai Eminescu, S = 744 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 3 Bld. Mihai Eminescu, S = 340 mp; 

- Reabilitare spaţiu verde nr. 4  Policlinică, S = 1160 mp; 

 

Valoarea proiectului: 253.910,40 lei: din care finanțare nerambursabilă 

141.573,67 lei și contribuție proprie 112.336,73 lei. 

Au fost efectuate urmatoarele lucrări in scopul reabilitarii spatiilor verzi: 
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- Decopertarea terenurilor in adancime de 10 cm in scopul inlaturarii iebii  si a 

gardurilor vii uscate existente si a pamantului necorespunzator montarii rulourilor de 

gazon natural. 

- Desfacerea si înlaturarea  bordurilor deteriorate. 

-Realizare platforme pentru banci si cosuri de gunoi din pavele de beton simplu, 

prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm 

grosime, avand rosturile umplute cu nisip. 

- Executare instalatii necesare necesare irigarii gazonului, caminele de bransament 

din beton cu rama si capac . 

- Montare stalpi ornamentali de iluminat spatii verzi (12 buc). 

- Montare rulouri de gazon (2160 mp). 

- Montare borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru 

incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din:  beton 10 x 20 

cm 

- Montare banci pentru odihna si cosuri de gunoi pe platformele din pavele special 

amenajate (21 banci și 21 coșuri). 

 

Data de începere a proiectului este 20.01.2020, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 20.01.2022. 

La momentul de față activitățile proiectului sunt finalizate, au fost recepționate toate 

bunurile și lucrările din cadrul proiectului urmand a fi facuta receptia la terminarea 

lucrărilor. 

 

3. Proiect ”Reabilitare spaţiu verde degradat strada Aleea Târgului, oraş 
Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ” – GAL Ținutul Răzeșilor 

Proiectul este finantat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020, conform contractului de finanțare nr. C1920074A221612908036/06.04.2021 

încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Scopul proiectului constă în reabilitarea unui spațiu verde degradat în suprafață 

de 1832 mp și transformarea lui într-un spațiu public de agrement din orașul Târgu-

Neamț, str. Aleea Târgului.   

Se propun următoarele lucrări în scopul reabilitării spațiului verde: 

- Decopertarea terenului in scopul inlaturarii ierbii  si a gardurilor vii 

uscate existente si a pamantului necorespunzator. 

- Desfacerea si inlaturarea  alei deteriorate; 
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- Se vor monta stalpii ornamentali de iluminat spatii verzi; 

- Se va nivela terenul și se va semăna gazon; 

- Se vor monta borduri pentru incadrarea spatiilor verzi, și se vor 

amenaja trotuare, alei  

- Se vor monta bancile pentru odihna si cosurile de gunoi pe platformele 

din pavele special amenajate. 

- Se va amplasa cu modul cu patru containere pentru colectare selectivă 

a deșeurilor; 

- Se va amplasa un loc de joacă pentru copii. 

Valoarea totală a proiectului este de 165.598 lei, inclusiv TVA, din care: 

- Valoare eligibilă 121.703 lei – finanțare nerambursabilă 

- Valoare neeligibilă 43.895 lei – contribuție proprie, din care suma de 23.123 

lei reprezentand TVA aferentă valorii eligibile se va recupera. 

Data de începere a proiectului este 06.04.2021, iar data de închidere efectivă a 

proiectului este 30.09.2023. 

 

La momentul de față au fost realizate  serviciile de proiectare tehnică faza 

Proiect tehnic, s-a trimis la finanțator pentru avizare, urmând ca după aprobarea 

acestuia de către finanțator să fie realizata achiziția pentru lucrări. 

Pana la sfârșitul lunii decembrie 2021 au fost făcute plăți în cadrul proiectului de 

27.660 lei. 

Alte activităţi ale compartimentului Dezvoltare locală în anul 2021 

- participarea la diverse informări, seminarii, cursuri, conferinţe organizate la 

nivel regional sau naţional de către diverse instituţii; 

- colaborarea cu ONG-urile şi unităţile de cult din oraşul Tg. Neamţ; 

- participarea în cadrul comisiilor de evaluare/licitatie/recepţie pentru bunurile, 

serviciile sau lucrările achiziţionate de către Primăria oraşului Tg. Neamţ, în care au 

fost numite persoane din cadrul compartimentului. 

- au fost transmise răspunsurile la diferitele informaţii solicitate de către 

insituţiile publice (Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, ADR Nord-Est, AFIR) 

           - demersuri pentru obţinerea de documente necesare depunerii proiectelor 

(certificate de urbanism, avize). 

           - participarea la intocmirea Strategiei de Dezvoltare a orașului Târgu-Neamț 

pentru perioada 2021-2027 

             - participarea la intocmirea Planului de  Mobilitate Urbană Durabilă 
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             În anul 2021 Compartimentul Dezvoltare Locală a participat la elaborarea şi 

depunerea spre finanţare a proiectului ”Sanse egale pentru romii din Tg. Neamt” 

Proiectul ”Sanse egale pentru romii din Tg. Neamt”  a fost depus spre 

finanţare in cadrul Programului ”Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei şi 

creşterea incluziunii romilor” în cadrul apelului de proiecte ”Creşterea incluziunii 

şi abilitarea romilor”, proiecte finanţate din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-

2021; 

 Proiectul vizeaza cresterea incluziunii si abilitarea populatiei de etnie roma din 

localitatea Targu Neamt, jud. Neamt. Obiectivele proiectului sunt: Sa implementam 

un program de servicii integrate adresatunui numar de minim 450 beneficiari,prin 

intermediul a unui centru multifunctional de servicii integrate; Sa implementam un 

program de imputernicire locala a romilorpentru un numar de minim 150 persoane; si 

sa implementam un program de combatere a discriminarii si promovare a dialogului 

intercultural, adresat unui numar de minim 500 persoane. Prin activitatile 

desfasurate, pe termen lung, proiectul va contribui in mod semnificativ la reducerea 

disparitatilor economice si sociale in randul populatiei la nivel local precum si la 

imputernicirea romilor pentru a participa activ la procesul de luare a deciziilor. 

În cadrul proiectului se propune infiinațarea unui centru integrat pentru romii din 

Tg. Neamț, centru care va fi amplasat în zona Zona Humulești – Tăbăcari, str. Slt. 

Ion Moșneagu. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.392.384,00 lei, din care fonduri 

nerambursabile 2.392.384,00 lei.  

 

B. BIROU PLANIFICARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
În anul 2021 personalul din cadrul Biroului Planificare și Implementare 

Proiecte a fost implicat în următoarele activități: 

 

I. Proiecte cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană 
aflate în implementare în anul 2021 

 

 

1. Implementarea proiectului ”Construire infrastructură de agrement", cod 
SMIS 118971 

 

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, 

Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de 

muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale 
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pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în 

declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale 

specifice, conform contractului de finanțare nr. 3087/30.08.2018 încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Valoarea totală a proiectului este de 15.795.149,96 lei, din care valoarea finanțării 

nerambursabile este de 15.309.891,16 lei, iar contribuția proprie este de 485.258,57 

lei. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea ocupării forței de muncă în 

orașul Tîrgu Neamț, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a strategiei 

teritoriale pentru zona Parc Cetate, care să cuprindă reconversia regiunii aflate în 

declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor.  

Obiectivele specifice:  

1. Construirea unei infrastructuri de agrement prin: crearea, reabilitarea, 

modernizarea, amenajarea spațiilor verzi; realizarea de sisteme de irigații pentru 

spațiile verzi; dotare cu mobilier urban; crearea de facilități pentru agrement pe 

terenuri amenajate - zone speciale pentru sport, amfiteatru în aer liber; instalare Wi-

Fi în spațiile publice;  

2. Realizarea de activități de marketing și promovare turistică a infrastructurii de 

agrement. 

Rezultatele așteptate:  

- 688,91 mp spații verzi create;  

- 23.190,87 mp spații verzi amenajate;  

- 23.190,87 mp suprafață irigată;  

- 982,06 mp alei de acces și trotuare realizate;  

- 1387,75 mp amfiteatru creat;  

- 1791 mp terenuri de sport create;  

-  echipamente pentru instalarea cu WI-FI în spatiile publice.  

La momentul de față stadiul de realizare a activităților proiectului este de aproximativ 

50%, din care aproximativ 45% reprezintă lucrările de construcții (constructor SC 

ANTRAMICONS SRL). 

Pana la sfârșitul lunii decembrie 2021 au fost făcute plăți în cadrul proiectului de 

5.689.505 lei, din care sume încasate de la autoritatea de management: 

5.551.208,96 lei.  

2. Implementarea proiectului "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 

Sfântul Dimitrie Târgu-Neamț" SMIS 126977 

 

Proiectul "Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 

Sfântul Dimitrie Târgu-Neamț" este finanțat în cadrul Programului Operațional 
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Regional 2014-2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale 

Prioritate de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în 

ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități. Operatiunea 

8.1.A- Ambulatorii. 

Implementarea proiectul a început în data de 10.03.2020, data semnării 

contractului de finanțare. 

         Valoarea totală a proiectului este de 10.711.918,67 lei, din care valoarea 

finanțării nerambursabile este de 10.478.918,29 lei, iar contribuția proprie este de 

233.000,38 lei. 

Prin proiect se propune dotarea urmatoarelor cabinete si laboratoare 

aferente Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfantul Dimitrie Târgu-

Neamt: 

Nr. crt. Denumire cabinet/laborator Locația 

1. Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie Pavilion ambulatoriu 

2. Laborator de radiologie și imagistică medicală Pavilion ambulatoriu 

3. Laborator analize medicale Pavilion ambulatoriu 

4. Cabinet cardiologie Pavilion ambulatoriu 

5. Cabinet chirurgie generală Pavilion ambulatoriu 

6. Cabinet reumatologie Pavilion ambulatoriu 

7. Cabinet pneumologie Pavilion ambulatoriu 

8. Cabinet ortopedie și traumatologie Pavilion ambulatoriu 

9. Cabinet medicină internă  Pavilion central 

10.  Cabinet gastroenterologie Pavilion central 

11.  Cabinet  obstetrică ginecologie Pavilion central 

12. Cabinet pediatrie Pavilion L5 

La momentul de față stadiul de realizare a activităților proiectului este de aproximativ 

70%. 

Pana la sfârșitul lunii decembrie 2021 au fost realizate următoarele activități: 
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- Încheierea a 5 contracte de furnizare echipamente:  

 contractul de furnizare nr. 62/07.04.2021 cu asocierea SC 
Mediq Innovative Technologies SRL și SC BTL Aparatura Medicala SRL în 
valoare de 2.400.230 lei inclusiv TVA – echipamentele sunt livrate la locul 
de implementare al proiectului dar nu sunt puse in funcțiune; 

 contractul de furnizare nr. 63/07.04.2021 cu BPM Tehnologica 
SRL în valoare de 660.497,60 lei inclusiv TVA – echipamentele au fost 
livrate si puse in funcțiune; 

 contract nr. 141 din 02.09.2021 în valoare de 2.583.260,33 lei 
cu TVA încheiat cu asocierea SC BRAVA MEDICAL SRL – SC ELMED 
MEDICALA SRL  – echipamentele au fost livrate si puse in funcțiune;  

 contract nr. 142 din 02.09.2021 în valoare de 1.751.049,30 lei 
cu TVA încheiat cu SC BPM TEHNOLOGICA SRL – echipamentele au fost 
livrate si puse in funcțiune; 

 contract nr. 143 din 02.09.2021 în valoare de 2.226.151,24 lei 
cu TVA încheiat cu SC GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL – 
echipamentele au fost livrate si puse in funcțiune; 

- În prezent este în desfășurare procedura de achiziție pentru ultimul lot de 

echipamente în valoare estimată de 846.352,50 lei fătă TVA. 

 

Pana la sfârșitul lunii decembrie 2021 au fost făcute plăți în cadrul proiectului de 

690.497,60 lei, din care sume încasate de la autoritatea de management: 

676.687,64 lei. De asemenea au mai fost solicitate la plată facturi în valoare de 

6.295.343,96 lei. 

Evidenta echipamentelor achizitionate prin proiect 

Contract nr. 63 din 07.04.2021 - SC BPM TEHNOLOGICA SRL 

Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la 

data raportării: 

Nr. Bucăţi 

1. Set mobilier compus din:  

Canapea consultatii – Model AV4036 11 

Taburet medic  – Model 45210 11 

Scaun pacient  – Model 27932 22 

Scaun medic  – Model 45081 11 

Dulap medicamente, instrumente, medic, arthiva - Model 

M600271 

11 

Masute instrumente – Model M600964 11 

Paravan – Model M600825 11 
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Birou medic – Model 20.11.15 11 

Dulap / vestiar haine – Model 717/01P 11 

Cuier haine  – Model 40.11.12 11 

2. MASA CHIRURGIE - Model Dr. MAX 7000S 
1 

3. MASA ORTOPEDIE ELECTRICA PENTRU 
TRATAMENT – Model SC 5010 SEK 

1 

4. MASA CONSULTATIE GINECOLOGICA – Model 
AP4010 

1 

5. CANAPEA ASTEPTARE PACIENTI 3 LOCURI – 
Model MB2152 

2 

6. CARUCIOR TRANSPORT PACIENTI – Model  
43250 

1 

7. TARGA TRANSPORT PACIENTI CU SUPORT 
PE ROTILE – Model BS1500 

1 

Contract nr. 143 din 02.09.2021 - SC GLOBAL MEDICAL SOLUTIONS SRL 

Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate până la data 

raportării: 

Nr. 

Bucăţi 

1. Ecograf doppler color pediatrie HS40 1 

2. Ecograf doppler color imagistică HS60 
1 

3. Ecograf doppler color obstretică – ginecologie HS70A 
1 

4. Ecograf doppler color portabil ortopedie HM70A 
1 

5. Ecograf doppler color medicină internă HS50 
1 

6. Ecograf doppler color gastroenterologie HS40 
1 

7. Ecocardiograf HS60 
1 

 

Contract nr. 142 din 02.09.2021 - SC BPM TEHNOLOGICA SRL 

Nr.Crt. DENUMIRE ECHIPAMENT Cantitate 

1. 
Aparat terapie combinata electroterapie, 

ultrasunet 

3 

2. Aparat de terapie cu vacuum 3 

3. Aparat de terapie laser de inalta intensitate 1 

4. Aparat de terapie laser 3 
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Contract nr. 141 din 02.09.2021 - SC BRAVA MEDICAL SRL 

5. Aparat de terapie prin elongatii cu masa inclusa 1 

6. Aparat diametrie de contact 1 

7. Aparat magnetoterapie 2 

8. Aparat masaj limfatic 2 

9. Aparat shockwave 1 

10. Aparat terapie unde scurte 1 

11. Platforma fixa pentru reeducarea echilibrului 1 

12. 
Sistem de terapie cu camp electromagnetic 

inalt pulsat 

1 

13. Osteodensiometru cu ultrasunete 2 

14. Cicloergometru pentru testare la efort 1 

15. Holter EKG cu 2 unitati suplimentare 1 

16. Holter TA 4 

17. Holter EKG 2 

18. Kinetic mobilizare pasiva genunchi 1 

19. Aparat de crioterapie 1 

20. Aparat tratament presiune negativa 1 

21. 
Aparat tratament plaga presiune negativa, 

portabil 

1 

22. Aparat terapie PRP automat 1 

23. Aparat de hidroterapie de tratament al plagilor 1 

1. 

Set dotare standard compus din:  Tensiometru,  

Stetoscop,  Cântar pentru adulți cu tijă de 

înălțime și taliometru,  Termometru,  

Glucometru,  Ciocan reflexe,  Trusă de prim 

ajutor,  Aspirator secreții,  Negatoscop pentru 

fixare perete,  Troliu medicație,  Lampă de 

examinare,  Lampă UV germicidă,  Suport 

pentru perfuzie cu bază tip stea 

10 

2. Electrocardiograf 12 canale 7 
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Contract nr. 62 din 07.04.2021 - SC MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate până la data raportării: 

Nr. 

Bucăţi 

1. Aparat radiologie fix 1 

2. Osteodensitometru Dexa 
1 

3. Developeză laser 
1 

4. Mamograf 
1 

4. Monitor functii vitale 5 

5. Defibrilator bifazic 3 

6.  Defibrilator automat 5 

7. Pompa injectie si infuzie cu troliu 6 

8. Gastroendoscop 1 

9. Sistem monitorizare apnee 1 

10. Aparat aerosoli 5 

11. Oscilometru Doppler vascular 8 MHz 1 

12. Electrocauter 1 

13. Lampa scialitica 2 

14. Instrumentar chirurgie generala 1 

15. Spirometru 2 

16. 
Histeroscop cu trusa instrumentar pentru 

interventie 

1 

17. Rezectoscop 1 

18. Colposcop cu camera video 1 

19. Cardiotocograf 1 

20. Bisturiu electric bipolar 1 

21. Diatermocauter cu ansa diatermica 1 

22. Balon resuscitare pediatric si otoscop 1 

23. Dispozitiv pentru inhalat 3 
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3. Proiect”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, 
respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității 
didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul 
preuniversitar, Orașul Târgu-Neamț, Județul Neamț” 
 

Proiectul este finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020,  

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC 

pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv 

Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – 

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, 

conform contractului de finanțare nr. 389/233t/22.09.2021. 

 

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile 

din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor 

echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în 

mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.  

Beneficiarii acestui proiect sunt instituțiile de învățământ din orașul Târgu-

Neamț, respectiv cadrele didactice și elevii acestor instituții. 

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:  

R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe: - Laptop - 330 

bucati; - Tabla Interactiva - 153 Bucati; - Sistem All-in-one: 17 bucati  

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar: -Tablete 

scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 5198 

bucati; - Camera web videoconferint- 153 bucati; - Router wireless- 153 bucati 

R3: Asigurarea pentru cele 153 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în 

funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă 

online.  

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate 

Vizuală.  

R5: Asigurarea intocmirii si depunerii cererii de finantare in vederea incarcarii in 

Mysmis  

R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activitatilor proiectului  

Valoare proiect: 9,328,220.99 lei  

Finanţare nerambursabilă: 9,129,259.72 lei  

Data începerii proiectului: 22.09.2021  

Data finalizării proiectului: 21.09.2022 

Până la momentul de față a fost încheiat contractul de servicii de publicitate și 

informare și este în lucru elaborarea documentației de atribuire pentru achiziția de 

echipamente din cadrul proiectului. 
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4. Proiect ”Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, 
Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș Târgu Neamț” 
 

Proiectul ”Intervenții în vederea eficientizării energetice – Bloc 1, Bloc 2, 

Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș Târgu Neamț” cod SMIS 140492 este finantat 

prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 

3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, conform contractului 

de finanțare nr. 7369 din data de 21.12.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a 

următoarelor blocuri de locuințe din orașul Tg. Neamț:  

- Bloc 1 str. Petru Rares; 
- Bloc 2 str. Petru Rares; 
- Bloc 3 str. Petru Rares; 
- Bloc C1 bulevardul Ștefan cel Mare; 
- Bloc M4 bulevardul Ștefan cel Mare; 

Prin implementarea proiectului de reabilitare termica a celor 5 blocuri vor fi 

atinse urmatoarele obiective specifice: 

- cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte; 

- reducerea gazelor cu efect de sera (echivalent tone de C02); 

- cresterea numarului gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de 

energie. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 67 luni, respectiv între data 

01.06.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a 

activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.  

Valoarea totală a proiectului este 11.222.279,62 lei inclusiv TVA din care 

suma de  6.061.547,69 lei reprezintă fonduri nerambursabile, iar suma de 

5.160.731,93 lei reprezintă cofinanțarea din partea Orașului Târgu-Neamț și a 

Asociațiilor de proprietari. 

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări de eficientizare 

energetică: 

- izolarea termică a fațadei-partea vitrată (înlocuirea tâmplăriei exterioare); 
- închiderea balcoanelor; 
- izolarea termică a fațadei-partea opacă;  
- izolarea termică perimetrală a ferestrelor;  
- izolarea termică a zonei de intrare în scară; 
- izolarea termică a soclului și refacerea trotuarului de gardă; 
- termoizolarea planșeului peste ultimul nivel,; 
- schimbarea/construirea acoperișului tip șarpantă. 

 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 21.12.2021, perioada de 

implementare a proiectului fiind până la data de 31.12.2023. 



 

 34 

 
II. Transmiterea de completări/clarificări la proiectele depuse spre 

finanțare în anii anteriori (2018-2020) 
 

În anul 2021 personalul biroului a fost implicat în transmiterea de răspunsuri și 

documente justificative la solicitările de clarificări pentru proiectele depuse spre 

finanțare și aflate în etapele de evaluare, respectiv pentru următoarele proiecte: 

 

1. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț" – POR 

Axa 10.1. 

2. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Tîrgu Neamț" – POR Axa 10.1. 

 
3. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 Grigore Ghica Vodă Tîrgu 
Neamț" – POR Axa 10.1 

4. Proiectul "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, 
CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT" – POR Axa 13   

 
Alte activităţi  

 
În anul 2021, în afară de participarea la elaborarea şi implementarea 

proiectelor menționate anterior s-a participat la diverse informări, seminarii, 
cursuri, conferinţe organizate la nivel regional sau naţional de către diverse 
instituţii. Deasemenea, au fost transmise răspunsurile la diferitele informații 
solicitate de către instituțiile publice (Consiliul Județean, Instituția Prefectului, 
ADR Nord-Est, MDRAP, etc) referitoare la stadiul implementării proiectelor 
finanțate din fonduri nerambursabile. 

- Realizarea rapoartelor de specialitate şi susţinerea proiectelor de hotărâre în 

cadrul Consiliului local al oraşului Tg. Neamţ referitoare la aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice și a proiectelor depuse spre finanțare din 

fonduri nerambursabile. 

- Demersuri pentru obținerea de documente necesare depunerii proiectelor 

(certificate de urbanism, avize, etc.). 

- Participarea în cadrul comisiilor de evaluare/licitatie/recepție pentru bunurile, 

serviciile sau lucrările achiziționate de către Primăria orașului Tg. Neamț, în care 

au fost numite persoane din cadrul biroului. 

- Colaborarea cu celelalte servicii/birouri din cadrul instituției în vederea 

transmiterii de solicitări/raportări pentru diferite investiții finanțate sau propuse 

spre finanțare din fonduri guvernamentale (MDRAP, CNI, AFM) 

- inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public/privat al orașului Tg. 

Neamț. În acest sens s-a purtat corespondență cu OCPI, prestatori de servicii, 

notari publici, în vederea emiterii de extrase de carte funciară, întocmirea de 
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documentații cadastrale, alipirea sau dezlipirea de imobile, notificări și actualizări 

în cartea funciară, emiterea de hotărâri de consiliu local în acest sens. 

- Asigurarea secretariatului comisiei și întocmirea documentelor necesare 

(notificări, procese verbale, proiecte de hotărâre, contracte, etc.) în vederea 

atribuirii terenurilor pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003 și Regulamentului 

aprobat prin HCL nr. 12/28.01.2021; s-au atribuit 14 loturi de teren de 400 mp (în 

Pct. Pârâul Ursului) și 3 loturi de teren de 250 mp (în Str. Tăbăcari), s-au întocmit 

21 de proiecte de hotărâre, 17 contracte de comodat pentru 17 loturi de teren, cu 

procese verbale de predare primire a terenurilor. 

- Colaborarea cu prestatorul de servicii care a elaborat ”Strategia integrată de 

dezvoltare urbană a orașului Târgu-Neamț 2021 -2027” și punerea la 

dispoziție de informații statistice necesare elaborării acesteia.  

- Colaborarea cu prestatorul de servicii care a elaborat ”Planul de mobilitate 

urbană a orașului Târgu Neamț” și punerea la dispoziție de informații statistice 

necesare elaborării acestuia.  

 
CAPITOLUL IV  - ACHIZIȚII PUBLICE  
 

In anul 2021, in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost demarate si finalizate 

prin incheierea de contracte de achizitie publica sau note de comanda, urmatoarele 

proceduri de atribuire: 

- 2 proceduri simplificate online in valoare de 1.442.221 lei fara TVA; 
- 3 proceduri de licitatie deschisa online in valoare de 8.735.032,33 lei fara 

TVA; 
- 65 cumparari directe offline in valoare de 731.928,34 lei fara TVA; 
- 439 cumparari directe online in valoare de 1.228.726,48 lei fara TVA 

 
 Centralizatorul contractelor atribuite prin proceduri în anul 2021 este 

disponibil și pe pagina de Internet a Primăriei orașului Târgu-Neamț 

www.primariatarguneamt.ro - Secțiunea INFORMAȚII PUBLICE/ 

Achiziții Publice la adresa: 

https://www.primariatarguneamt.ro/contractele-si-centralizatorul-

contractelor-de-achizitii-5000-euro 

 

 Raportul privind Achizițiile directe în  anul 2021 este disponibil și pe 

pagina de Internet a Primăriei orașului Târgu-Neamț 

www.primariatarguneamt.ro- Secțiunea INFORMAȚII PUBLICE/ 

Achiziții Publice la adresa: https://www.primariatarguneamt.ro/wp-

content/uploads/2022/03/RAPORT-CONTRACTE-2021-LICITATII-si-

ACHIZITII.pdf 

 

 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 este disponibil 

și pe pagina de Internet a Primăriei orașului Târgu-Neamț 

www.primariatarguneamt.ro- Secțiunea INFORMAȚII PUBLICE/ 

https://www.primariatarguneamt.ro/contractele-si-centralizatorul-contractelor-de-achizitii-5000-euro
https://www.primariatarguneamt.ro/contractele-si-centralizatorul-contractelor-de-achizitii-5000-euro
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2022/03/RAPORT-CONTRACTE-2021-LICITATII-si-ACHIZITII.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2022/03/RAPORT-CONTRACTE-2021-LICITATII-si-ACHIZITII.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2022/03/RAPORT-CONTRACTE-2021-LICITATII-si-ACHIZITII.pdf
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Achiziții Publice la adresa: https://www.primariatarguneamt.ro/wp-

content/uploads/2021/04/PLAN-ACHIZITII-2021.pdf 

 

 

https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/PLAN-ACHIZITII-2021.pdf
https://www.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/PLAN-ACHIZITII-2021.pdf
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RAPORT PRIVIND PROCEDURILE DE ATRIBUIRE DESFASURATE IN ANUL 2021 

(Proceduri simplificate si licitatii deschise) 

 

Nr 

crt. 

Denumirea contractului COD CPV Valoare 

estimata 

 

Procedura 

de achizitie 

 

Ofertanti Criteriu de 

evaluare a 

ofertelor 

Valoare 

oferta 

Valoare 

desemnata 

castigatoare 

lei fara TVA 

Modalitati de 

plata 

PV receptie 

Lei fara TVA Denumire firma Lei fara TVA 

1. PROIECTARE ȘI 

EXECUȚIE LUCRĂRI 

„INFIINTARE SISTEM 

DE DISTRIBUTIE GAZE 

NATURALE ÎN 

LOCALITATEA BLEBEA, 

APARTINATOARE 

ORASULUI TG.NEAMT, 

JUDEȚUL NEAMȚ” 

Contract nr. 107 / 

7.06. 2021 

45231221-0 

Lucrari de 

constructii de 

conducte de 

alimentare cu gaz 

(Rev.2) 

 

1.428.129 

lei 

Procedura 

simplificata 

online 

Asocierea SC 

RUGINEX PROD 

SRL si SC PROIECT 

INSTAL SRL 

 

Pretul cel 

mai scazut 

1.098.427 lei 1.098.427 lei Buget local si 

cofinan 

tare de la 

Degaz Grid 

PV receptie 

faza PT –  

nr. 

13.505/12.10.2

021 

2. Carburant (motorina + 

benzina) prin sistemul 

de carduri de 

alimentare pentru 

autovehiculele din 

parcul auto al 

Primariei Orasului 

Targu Neamt Contract 

09134220-5 

Motorina (EN590) 

(Rev.2) 

518.250 lei Procedura 

simplificata 

online 

S.C. MOL 

ROMANIA 

PETROLEUM 

PRODUCTS SRL, 

Bucuresti 

 

Pretul cel 

mai scazut 

343.794 lei 343.794 lei Buget local - 
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nr.  210 / 13.12. 2021 

3. “Furnizare de 

echipamente si dotari 

in cadrul proiectului 

‘Dotarea 

Ambulatoriului de 

specialitate din cadrul 

Spitalului Sfantul 

Dimitrie Tirgu Neamt 

lot 1-4” 

Lot 1 ECHIPAMENTE 

DE DIAGNOSTIC SI 

TRATAMENT  

Contract nr.  

141 /2.09.2021  

 

Lot 2  ECHIPAMENTE 

DE RECUPERARE, 

MONITORIZARE SI 

FIZIOTERAPIE  

Contract nr.  

142 / 2.09. 2021 

 

 

 

 

 

 

33100000-1 

Echipamente 

medicale (Rev.2) 

 

 

 

 

 

 

 

6.380.050,2

5 lei 

 

 

 

 

 

 

Licitatie 

deschisa 

 

 

Lot 1  – 

ASOCIEREA 

BRAVA MEDICAL  

S.C. ELMED 

MEDICALS.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 2 – SC BPM 

TEHNOLOGICA  

SRL 

 

 

 

 

 

 

Cel mai bun 

raport 

calitate pret 

 

 

 

 

 

Lot 1 -

2.170.807 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 2 – 

1.471.470  lei 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 1 -

2.170.807 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 2 – 

1.471.470  lei 

 

 

 

Fonduri 

europene –  

POR  

 

 

 

 

 

PV lot 1 – nr. 

16.470/20.12.2

021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV lot 2 – nr. 

16.203/14.11.2

021 
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Lot 4 ECHIPAMENTE 

DE ECOGRAFIE 

Contract  

nr. 143 /2.09.2021 

 

 

 

 

Lot 4 – SC 

GLOBAL MEDICAL 

SOLUTIONS SRL 

 

 

 

 

 

Lot 4 – 

1.870.715,33 

lei 

 

 

 

 

 

 

Lot 4 – 

1.870.715,33 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV lot 4 – nr. 

13.366/07.10.2

021 

4. Furnizare 

autobasculanta 8x4 cu 

accesorii   

Contract nr. 156 

/29.09. 2021 

34142300-7 

Autobasculante 

(Rev.2) 

650.000 lei Licitatie 

deschisa 

SC GRADINARIU 

IMPORT EXPORT 

SRL 

Cel mai bun 

raport 

calitate pret 

650.000 lei 650.000 lei Buget local - 

5. “Furnizare de 

echipamente si dotari 

in cadrul proiectului 

‘Dotarea 

Ambulatoriului de 

specialitate din cadrul 

Spitalului Sfantul 

Dimitrie Tirgu Neamt 

33100000-1 

Echipamente 

medicale (Rev.2) 

 

8.956.402,2

5 lei 

 

Licitatie 

deschisa 

 

 

 

SC MEDIQ 

INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES 

SRL  si 

SC BTL ROMANIA 

 

 

 

Cel mai bun 

raport 

calitate pret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 2 -

2.017.000 lei 

 

 

 

 

Fonduri 

europene –  

POR 
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lot 1-3” 

Lot 2 - Contract 

FURNIZARE LOT 2  

Contract nr.  

62 / 7.04. 2021 

 

 

 

Lot 3 –  

Contract nr. 63 / 7.04. 

2021 

APARATURA 

MEDICALA SR 

 

 

SC BPM 

TEHNOLOGICA 

SRL 

 

 

 

 

 

Lot 2 - 

2.017.000 lei 

 

 

 

Lot 3 – 

555.040 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 3 – 

555.040 lei 

 

 

 

 

 

 

 

- 

PV lot 3 – nr. 

8910/08.07.202

1 
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TABEL PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE IN ANUL 2021 

 

Nr 

crt 

Denumirea 

contractului 

COD CPV Valoare 

estimat

a 

 

Cre 

dite 

bugetare 

apro 

bate 

Procedur

a de 

achizitie 

 

Ofertanti Criteriu 

de 

evaluare 

a 

ofertelor 

Valoare 

oferta 

Valoare 

desemna 

ta 

castiga 

toare lei 

fara 

TVA 

Mod

ali 

tati 

de 

plata 

P. V. 

receptie 

Lei fara 

TVA 

Denumire 

firma 

Lei fara 

TVA 

1. Servicii de 

asigurare 

raspundere civila 

auto tractor  

(n.c. 

1230/28.01.2021) 

66516100-1 211.30 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

TRANSILVAN

IA BROKETR 

DE 

ASIGURARI  

Pretul cel 

mai 

scazut 

211.30. lei 211.30. lei 2021  

2. Servicii de 

asigurare 

raspundere 

civila auto NT 05 

WXZ, auto NT 

11 WXZ, auto 

NT 18 WXZ, 

(n.c. 

141/06.01.2021) 

66516100-1 2760 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TRANSILVAN

IA BROKETR 

DE 

ASIGURARI  

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.759,04 lei 2.759,04 

lei 

2021  

3. Servicii de 

asigurare 

raspundere civila 

66516100-1 4340 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TRANSILVAN

IA BROKETR 

Pretul cel 

mai 

4.327,55 lei 4.327,55 

lei 

2021  
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auto NT 18 MAI, 

autoutilitara DZ 

122B-7, 

autoutilitaraTG 

NT 330, tractor 

NT 02JCP,  

autoutilitaraNT 11 

MMM, 

(n. 

c,.31011.01.2021) 

DE 

ASIGURARI  

scazut 

4. HDD Extern 

Adata 1 

TBHW620 S 

(n.c. 

35/04.01.2021) 

30233000-1 280 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VOYAGER 

PRDOCOM 

SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

222.68 lei 222,68 lei 2021  

5. Jaluzele verticale 

birou 26  

(n.c. 

431/13.01.2020) 

39515440-1 1.225 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EURO 

ALEX SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.225 lei 1.225 lei 2021  

6. Masti protectie 

Coronavirus –

centru COVID 

(n.c. 

497/13.01.2021) 

35113200-1 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ROVAL 

MED Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  
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7. Sistem PC 

+Monitor LED 

(n.c. 

567/14.01.2021) 

30213300-8 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.851 lei 1.851 lei 2021  

8. Microsoft 

WINDOWS 10 

Profesional  

(n.c. 

839/20.01.2021) 

48624000-8 580 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

580 lei 580 lei 2021  

9. Cartuse tonere  

(n.c.1081/27.01.20

21) 

30125100-2 1.288,26 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

POWERINK 

SRL C. Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.288,26 lei 1.288,26 

lei 

2021  

10.  Picior masa Casa 

Culturii 

(n.c. 

1525/04.02.2021) 

39200000-4 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

MAXGERMO

B SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

283,68 lei 283,68 lei 2021  

11. Piese microbus 

scolar NT 11 

WXZ 

(n.c. 

1539/05.02.2021 

34320000-6 2120 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2120 lei 2120 lei 2021  

12. Servicii de 

evaluare 3 spatii 

79419000-4 900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

AGENTIA DE 

EVALUARE 

Pretul cel 

mai 

750 lei 750 lei 2021 PV DE 

PREDARE 



 

 44 

Ambulatoriu de 

specialitate 

(n.c. 

488/13.01.2021) 

SI 

CONSULTAN

TA IN 

AFACERI –

CASAPU ION  

scazut – 

PRIMIRE 

810/19.01. 

2021 

13. Servicii de 

reparatii si ITP 

NT 13 WXZ; NT 

12 WXZ 

(n.c. 

785/19.01.2021) 

34300000-0 3300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC  MAPI SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.287 lei 3.287 lei 2021  

14. Anvelopa de iarna 

NT 77 WXZ 

(n.c. 

862/20.01.2021) 

34351100-3 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MALUCO 

COM SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

331,93 lei 331,93 lei 2021  

15. Reparatii-montat-

demontat 

feronerie  

(n.c. 

818/20.01.2021) 

71550000-8 910 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EURO 

ALEX SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

910 lei 910 lei 2021  

16. Documentatie 

cadastrala –

dezmembrare 

imobil 2 loturi  

(n.c. 

71354300-7 2200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

NEAMT  

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.200 lei 2.200 lei 2021  
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1393/02.02.2021) 

17. Inchiriere 

autogreder 

pt.dezapezire 

(n.c. 

1297/01.02.2021) 

45500000-2 48.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ALUED 

COMPANY 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

48.000 lei 48.000 lei 2021  

18. Intabulare pod 

+punte Blebea 

(n.c. 

998/25.01.2021) 

71354300-7 7.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TOPOPREST 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.000 lei 7.000 lei 2021  

19. Servicii de 

proiectare 

inchiriere spatiu 

de depozitare 

deseuri  

(C.S. 

21/03.02.2021) 

79930000-2 29.500 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

FINDESING 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

29.500 lei 29.500 lei 2021 PV 

5552/27.04.

2021 

20. RCA auto NT 12 

WXZ, NT 77 

WXZ,  NT 06 SLE 

( n.c. 

1606/08.02.2021) 

66516100-1 2.900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TRANSILVAN

IA BROKETR 

DE 

ASIGURARI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.208,97 lei 2.208,97 

lei 

2021  

21. Servicii de filmare 

si transmitere in 

92100000-2  9.600 lei Buget Achizitie SC 

REALOMNIA

Pretul cel 

mai 

9.600 lei 9.600 lei 2021  
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direct sedinte de 

Consiliu Local 

(C.S. 

60/02.04.2021) 

local directa MEDIA SRL scazut 

22. Materiale 

medicale+medica

mente 

(n.c. 

974/22.01.2021) 

 23.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FARMACIA 

SFANTA 

ELENA 

TG.NEAMT 

 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.871 lei 2.871 lei 2021  

23. Publicare articol 

in presa tiparita si 

online 

(n.c. 

964/22.01.2021) 

79341000-6 2000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

VALMEDIA 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2000 lei 2000 lei 2021  

24. Proiectare 

instalatie utilizare 

– verificare 

MDRT proiect 

bransament gaze 

naturale  la 

Centrul de zi 

pentru persoane 

cu dizabilitati. 

(Contr.proiect. si 

executie 

45231221-0 5000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PROIECT 

INSTAL SRL 

Bacau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.100 lei 5.100 lei 2021 PV 

3381/16.03.

2021 
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11/18.01.2021) 

 

25. Servicii de 

transport rutier 

pentru 

administratia 

publica  

(CS 2/08.01.2021) 

60100000-9 116.400 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC CIVITAS 

COM SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

116.400 lei 116.400 

lei 

2021  

26. 

 

Servicii de SSM la 

Primria Tg.Nt 

(C.S. 

20/03.02.2021) 

71317000-3 12.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELS 2007 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

12.000 lei 12.000 lei 2021  

27. Multifunctionala 

Laser, 

licenta,Windows 

10, tastatura, 

mouse,monitor etc 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

391/12.01.2021) 

30211500-6 10.698 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MATRIX 

ONLINE SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.990 lei 8.990 lei 2021  

28. Echipament IT, 

Sistem PC, 

Monitor Led, 

multifunctionala 

30213300-8 7.394 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.394 lei 7.394 lei 2021  
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Format 

A4(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

392/12.01.2020) 

29. Scaun recoltare + 

canapéa 

examinare 

pt.pacienti 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c.406/12.01.202

1) 

33122300-5 4.886,40 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MED 

TEHNICA  

Craiova 

 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.886,40 lei 4.886,40 

lei 

2021  

 

30. 

 

Termometru 

digital cu 

infrarosu 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

409/12.01.2021) 

38412000-6 755 lei 1.850,69 

lei 

Achizitie 

directa 

SC SPYSHOP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

755 lei 755 lei 2021  

31. Frigider 

+termometeru 

digital pt. frigider 

(Centru de 

39711130-9 822,75 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

822,75 lei 822,75 lei 2021  
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vaccinare) 

(n.c. 

448/13.01.2021) 

32. 

 

Chiuveta mobila 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

448/13.01.2021) 

44411000-4 9.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC QUVETTE 

PROD SRL 

Cluj 

Pretul cel 

mai 

scazut 

9.500 lei 9.500 lei 2021  

33. Masuta 

instrumentar 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

442/13.01.2021) 

33192200-4 2.470 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PROMED 

SOLUTION 

MD Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.470,56 lei 2.470,56 

lei 

2021  

34. Masti protectie  

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

442/13.01.2021) 

35113200-1 720 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ROVAL 

MED Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

720 lei 720 lei 2021  

35. Ace seringa de 

unica folosinta  

(Centru de 

33141320-9 120 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

MEDPLAZA 

HEALTH SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

120 lei 120 lei 2021  
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vaccinare) 

(n.c. 

537/14.01.2021) 

Chiajna 

36. Seringi insulina 

unica folosinta 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

537/14.01.2021) 

33140000-3 1.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

MEDPLAZA 

HEALTH SRL 

Chiajna 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  

37. Halat 

impermeabil unica 

folosinta 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

537/14.01.2021) 

33140000-3 4.047 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

STRATTON 

POWER 

EXTENDED 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.047 lei 4.047 lei 2021  

38. Pachet  butelie 

oxigen,manusi 

nitril,vizier 

protectie, tavita 

renala, 

dezinfectant 

suprafete, 

dezinfectant 

33100000-1 7.027,30 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ROMEDICA 

SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.027,30 lei 7.027,30 

lei 

2021  
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maini. 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

541/14.01.2021) 

39. Ser fiziologic 10 

ml 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

542/14.01.2021) 

33690000-3 3.210 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOP 

GREEN 

PHARMA  

Cluj Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.210 lei 3.210 lei 2021  

40. Ser fiziologic 10 

ml 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

542/14.01.2021) 

33690000-3 3.210 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOP 

GREEN 

PHARMA  

Cluj Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.210 lei 3.210 lei 2021  

41. Masca de 

protectie filtru  

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

35113410-6 7.018 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

EPRUBETA 

FARM Buzau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.018 lei 7.018 lei 2021  
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557/14.01.2021) 

42. Pachet 

farmaceutic 

(tensiometru,ser,b

ranule, 

adrenalina,hidroc

ortizon, 

perfuzoare,alcool 

sanitar, vata, 

masca protectie, 

gel dezinfectant) 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

605/15.01.2021) 

33690000-3 5.655,93 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FARMACIA 

SF. ELENA 

TG. NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.655,93 lei 5.655,93 

lei 

2021  

43. Materiale 

publicitare(marca

je, orar 

functionare, sageti 

orientare, banner) 

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

662/18.01.2021) 

22462000-6 360 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC AMELI 

BOXES SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

360 lei 360 lei 2021  
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44. Pachet de 

curatenie pentru 

centru vaccinare  

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

739/19.01.2021) 

39800000-0 1.705,88 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

VLADELSOR 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.705,88 lei 1.705,88 

lei 

2021  

45. Rechizite de birou  

(Centru de 

vaccinare) 

(n.c. 

816/20.01.2021) 

30100000-0 792,44 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

792,44 lei 792,44 lei 2021  

46. Servicii de 

transport si 

eliminare a 

deseurilor 

spitalicesti  

(Centru de 

vaccinare) 

(C.S. 4/13.01.2021) 

90524400-0 7.035 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TECO 

RENEWAL 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.035 lei 7.035 lei 2021  

47. Abonament 

servicii de 

distributie apa de 

masa 

15981100-9 2.460 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LA 

FANTANA 

SRL Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.460 lei 2.460 lei 2021  
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necarbonatata in 

sistem watercooler 

(Centru de 

vaccinare) 

(C.S. 6/14.01.2021) 

48. Panouri 

separatoare  

(Centru de 

vaccinare) 

C.S. 7/14.01.2021) 

45223100-7 29.700 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

S.C. LAVITEX 

PROD SRL 

Prahova 

Pretul cel 

mai 

scazut 

29.700 lei 29.700 lei 2021  

49. Furnizare 

material 

antiderapant pt 

strazile din Tg.Nt 

(n.c. 

1702/10.02.2021) 

14211000-3 3.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC A&C 

COMPANY 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.200 lei 3.200 lei 2021  

50. Legitimatii de 

serviciu, Top ‘’ 

Oprirea interzisa” 

(n.c. 

1820/11.02.2021) 

22900000-9 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

E SPERANTA 

Tg.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

201,88 lei 201,88 lei 2021  

51. Piese consumabile 

pentru tractor NT 

34320000-6 2.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL 

Pretul cel 

mai 

2.118,32 lei 2.118,32 

lei 

2021  
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476 

(n.c. 

1866/12.02.2021) 

Topolita scazut 

52. Piese consumabile 

pentru tractor NT 

02 JCP 

(n.c. 

1868/12.02.2021) 

34320000-6 2.700 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL 

Topolita 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.263,87 lei 2.263,87 

lei 

2021  

53. Piese consumabile 

pentru autogreder  

NT 046 

(n.c. 

1869/12.02.2021) 

34913000-0 720 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL 

Topolita 

Pretul cel 

mai 

scazut 

617,65 lei 617,65 lei 2021  

54. Hidrant subteran  

(n.c. 

1915/15.02.2021) 

42131160-5 2.600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD – COM 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.176,47 lei 2.176,47 

lei 

2021  

55. Documentatie 

cadastrala –

parcare str. 

Marasesti 

(2433/24.02.2021) 

71354300-7 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  

56. Anvelope de vara 

NT 14 WXZ  

34300000-0 2.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EURO 

DOLAND SRL 

Pretul cel 

mai 

2.012 lei 2.012 lei 2021  
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(n.c. 

2542/250.02.2021) 

Tg.Neamt scazut 

57. Consumabile 

pentru 

buldoexcavator  

(n.c. 

2758/03.03.2021) 

34300000-0 310,50 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL 

Topolita 

Pretul cel 

mai 

scazut 

261,30 lei 261,30 lei 2021  

58. Evaluare imobil 

cladire 

I.Mosneagu 

(n.c. 2796/03.03. 

2021) 

79419000-4 1500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Agentia de 

evaluare si 

consultanta in 

afaceri –

Casapu I. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  

59. Relocare stalp 

sustinere + 

camera video 

(n.c.2504/25.02.20

20) 

45233292-2 2.414 lei  Achizitie 

directa 

SC NETCOM 

ACTIV SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.964,82 lei 1.964,82 

lei 

2021  

60. Servicii de 

inspectie tehnica 

microbuze scolare 

(n.c. 

2818/03.03.2021) 

71631200-2 340 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC AUTO 

ROSCA 

SRLTg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

340 lei 340 lei 2021  

61. Servicii de 

inspectie tehnica 

71631200-2 200 lei Buget Achizitie SC AUTO 

ROSCA SRL 

Pretul cel 

mai 

200 lei 200 lei 2021  
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NT 05 WXZ  local directa Tg.Nt scazut 

62. Lucrari de 

amenajare cale 

acces parcare M11 

(n.c. 

2823/03.03.2021) 

45233161-5 6.196 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U. 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.202,46 lei 5.202,46 

lei 

2021  

63. Actualizare 

doc.cadastrala 

Gradinita 1  

(n.c. 

3229/12.03.2021) 

71354300-7 1.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TOPOPREST 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

950 lei 950 lei 2021  

64. Servicii de 

rep[aratii 

platform 

autoridicatoare cu 

brat telescopic 

(n.c. 

3373/16.03.2021) 

45259000-7 9.975 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC GENERAL 

INVEST SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

9.975 lei 9.975 lei 2021  

65. Pachet material 

necesare montare 

hidrant 

(n.c. 

3208/12.03.2021) 

44160000-9 2.605 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD-COM 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.605 lei 2.605 lei 2021  
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66. Cartuse toner  

(n.c. 

4132/29.03.2021) 

30125100-2 782 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

POWERINK 

SRL Cluj 

Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

766,42 lei 766,42 lei 2021  

67. Cartuse toner  

(n.c. 

4136/29.03.2021) 

30125100-2 1.263,8 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

POWERINK 

SRL Cluj 

Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.216,8 lei 1.216,8 lei 2021  

68. Stampila Evidenta 

Persoanelor 

(n.c. 

4080/29.03.2021) 

30192153-8 90 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VIRIDIS 

SRL 

Piatra Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

90 lei  90 lei 2021  

69. Multifunctionala 

laser mono 

Brother 

(n.c. 

4158/30.03.2021) 

30232110-8 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC DIGICON 

SRL Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.096 lei 2.096 lei 2021  

70. Pachet registe si 

imprimate pentru 

Evidenta 

Populatiei 

(n.c. 

4186/30.03.2021) 

22900000-9 920 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Fundatia de 

Dezvoltare “         

“ Speranta “ 

Pretul cel 

mai 

scazut 

920 lei 920 lei 2021  

71. Schimbarea 

conductelor de 

39370000-6 3.776 lei Buget Achizitie C.I.S.U. Pretul cel 

mai 

3,155,49 lei 3,155,49 2021  
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apa de la Camin 

Cultural Blebea 

(n.c. 

2988/09.03.2021) 

 local directa scazut lei 

72. Schimbarea 

conductelor de 

apa de la SPCLEP 

Tg.Neamt 

(n.c.544/18.03.202

01) 

39370000-6 

 

3.054 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U. Pretul cel 

mai 

scazut 

2,999,91 lei 2,999,91 

lei 

2021  

73. Stampile  

(n.c. 

4399/01.04.2021) 

30192153-8 674 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VIRIDIS 

IDEAS SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

674 lei 674 lei 2021  

74. Verificare 

stingatoare 

(n.c. 

4555/05.04.2021) 

50413200-5 875,50 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELS 2007 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

875,50 lei 875,50 lei 

 

2021  

75. Asigurare 

semnalizare 

vizuala si tactile 

parcare primarie 

pt. persoane cu 

handicap 

(n.c. 

45233270-2 3.339 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U Tg.Nt Pretul cel 

mai 

scazut 

3.140,18 lei 3.140,18 

lei 

2021  
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2418/24.02.2021) 

76. Dezmembrare 2 

loturi str. Romana 

(n.c. 

4998/14.04.2021) 

71354300-7 1.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  

77. Inlocuire usa de la 

arhiva Pol. Locale 

(n.c. 

1859/03.03.2021) 

45421100-5 538,6 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U. Tg.N t Pretul cel 

mai 

scazut 

319,04 lei 319,04 lei 2021  

78. RCA 14 WXZ 

(n.c. 

5274/20.04.2021) 

66516100-1 2.094 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

TRANSILVAN

IA BROKER 

ASIGURARE 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.094 lei 2.094 lei 2021  

79. Tusiere 

(n.c. 

5242/20.04.2021) 

30192111-2 345 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VIRIDIS 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

345 lei 345 lei 2021  

80. Cartus toner 3380 

(n.c. 

5309/21.04.2021) 

30125100-2 150 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

POWERINK 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

82,38 lei 82,38 lei 2021  

81. Dezmembrare 4 

loturi Pajistea 

Slatina 3 

(n.c. 

71354300-7 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4000 lei 4000 lei 2021  
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5365/22.04.2021) 

82. Teava PHD D63 –

EXTINDERE 

APA POTABILA 

STR. VASILE 

IGNATESCU 

(N.C.5498/26.04.2

021) 

44160000-9 963 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD COM 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

809,57 lei 809,57 lei 2021  

83. Pachet materiale –

Canalizare str. 1 

Decembrie 

(n.c. 

5501/26.04.2021) 

44160000-9 1.618 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD COM 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.359,42 lei 1.359,42 

lei 

2021  

84. Lucrari de 

reparatii 

Monumentul 

Eroilor 

(n.c. 

5560/27.04.2021) 

45453000-7 4.046 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U. 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.344,96 lei 3.344,96 

lei 

2021  

85. Lucrari de 

refacere parcare 

auto spate bloc 

M5 

C.L. 

71/23.04.2021) 

45233222-1 48.848 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U. 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

40.634,02 

lei 

40.634,0

2 lei 

2021 
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86. Servicii de RCA 

(n.c. 

5715/20.04.2021) 

66516100-1 1.355,90 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

TRANSILVAN

IA 

BROKER S.A. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.355,90 lei 1.355,90 

lei 

2021  

87. Protocol in cadrul 

Festivalului ” 

Bucuria Luminii “  

(n.c.  

5458/23.04.2021) 

15981100-9 361,26 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC GENEZA 

COMIMPEX 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

361,26 lei 361,26 lei 2021  

88. Lucrari de 

relocare stalp 

sustinere camera 

de luat vederi 

(n.c. 

5079/15.04.2021) 

45233292-2 2.414 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC NETCOM 

ACTIV SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.964,82 lei 1.964,82 

lei 

2021  

 89. Doc. cadastrala 22 

Decembrie 

M15,parter 

(n.c. 

5963/11.05.2021) 

71354300-7 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.190 lei 1.190 lei 2021  

90. Evaluare 3 

terenuri 

(n.c. 

5837/07.05.2021) 

                                                                                                         

79419000-4 

750 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

AGENTIA DE 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

T IN 

AFACERI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

750 lei 750 lei 2021 PV 

6420/19.05.

2021 
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SRL 

91. Steag+fanion 

(n.c. 

5740/05.05.2021) 

35821000-5 1.850 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ART 

EXPERT SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.720 lei 1.720 lei 2021  

92. 

 

Piese +manopera 

Fiat Ducato  

(n.c. 

6371/18.05.2021) 

34300000-0 11.344 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EFIMEX 

SRL  P.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

9.532,98 lei 9.532,98 

lei 

2021  

93. Servicii de 

publicitate ( 

raport primar)  

(n.c. 

6380/18.05.2021) 

7934100-6 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

VALMEDIA 

SRL P.NT. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.000 lei 4.000 lei 2021  

94. Lucrari pe 

domeniul public  

(n.c. 

5599/28.04.2021) 

45453000-7 5.420 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U.TG.NT Pretul cel 

mai 

scazut 

5.336 lei 5.336 lei 2021  

95. Reparatii glaf Sc. 

Ion Creanga  

(n.c. 

14.085/26.10.2021) 

45262600-7  658 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

C.I.S.U.TG.NT Pretul cel 

mai 

scazut 

539,15 lei 539,15 lei 2021  

96. Scaun de birou  39112000-0 1000 lei Buget Achizitie SC DANTE 

INTERNATIO

Pretul cel 

mai 

672,26 lei 672,26 lei 2021  
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(n.c. 

6523/20.05.2021) 

local directa NAL SRL  scazut 

97. Eliberare plan 

topographic 

pentru 

amenajarea 

intersectiei 

str.C.Voda cu Str. 

Abator 

(n.c.6617/24.05.20

21) 

71351810-4 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

98. Prezentare Raport 

Primar pt. 2020 

(n.c. 

66200/24.05.2021) 

79341000-6 2.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PRESS 

GRUP 

MOLDOVA 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.000lei 2.000lei 2021  

99. Servicii de 

supraveghere a 

santierului 

pt.reparatii 

asfaltice 

(n.c. 

6627/24.05.2021) 

71521000-6 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ECOWEB 

PROJECT 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei 2021  

100. Intocmire 

documentatie pt 

demolare corpuri 

sera si central 

71356200-0 1000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELIPTIC 

CONSTRUCT 

SRL TG.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1000 lei 1000 lei 2021  
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termica 

(n.c. 

6664/25.05.2021) 

 

101. Maner usa 

culisanta NT 06 

SLE 

(n.c. 

6723/25.05.021) 

50112200-5 289 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EFIMEX 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

243,47 lei 2243,47 

lei 

2021  

102. Reparatie Dacia 

NT 13WXZ 

(6770/26.05.2021) 

50112100-4 2.619 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL 

TG.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2619 lei 2619 lei 2021  

103. Achizitie, gazduire 

si mentenanta 

domeniu Centrul 

de Turism 

(n.c. 

6819/27.05.20021) 

72415000-2 1.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC HUNDRED 

PERCENT 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.400 lei 1.400 lei 2021  

104. Registrul 

+autocolant Dacia 

Logan 

(n.c. 

6814/27.05.2021) 

42512510-6 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

E SPERANTA 

TG.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

335 lei 335 lei 2021  

105. Echipament 35000000-4 6.400 lei Buget Achizitie SC MAB Pretul cel 6.225 lei 6.225 lei 2021  
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politia locala 

(n.c. 

6993/31.05.2021) 

local directa TECHNICS 

SRL Bucuresti 

mai 

scazut 

106. Cadouri 

/suveniruri 

delegatie 

(n.c. 

6981/31.05.2021) 

18530000-3 2.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Bibliopolis 

Petrodava P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.542,86 lei 1.542,86 

lei 

2021  

107. Placheta omagiala 

personalizata 

n.c. 

6992/31.05.2021 

79824000-6 120 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PASIUNE 

SI MISTER 

SRLTg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

120lei 120lei 2021  

108. Demontare doi 

stalpi si montare a 

3 stalpi de 

electricitate 

(97/27.05.2021) 

4421222-6-

9 

14.004 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SSAB-AG 

SRL 

Bacau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

14.004 lei 14.004 lei 2021  

109. Piese si 

consumabile 

autogreider NT 

046 

(7142/03.06.2021) 

344224200-

5 

3.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL  

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.264 lei 3.264 lei 2021  

110. Piese si 34320000-6 3.129 lei Buget Achizitie SC MAPI SRL  Pretul cel 3.005 lei 3.005 lei 2021  
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consumabile 

autocamion NT 

11MMM 

(7141/03.06.2021) 

 

local directa Tg.Neamt mai 

scazut 

111. Piese si 

consumabile 

tractor 476 

(7127/03.06.2021) 

 

71631000-0 900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL  

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

865 lei 865 lei 2021  

112. Piese si 

consumabile 

tractor NT 02JPC  

(7126/03.06.2021) 

 

34424200-5 3.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL  

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.186 lei 3.186 lei 2021  

113. Piese si 

consumabile 

pentru 

buldoexcavator 

NT 330 

(7123/03.06.2021) 

34320000-6 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MAPI SRL  

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.658 lei 3.658 lei 2021  

114. Aparat de respirat 18143000-3 3.500 lei Buget Achizitie SC 

MONDOINDU

Pretul cel 

mai 

3.500 lei 3.500 lei 2021  
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(n.c. 

7309/07.06.2021) 

 

local directa STRY SRL 

P.NEAMT 

scazut 

115.  Apa plata –ziua 

Eroilor 

(n.c. 

7204/04.06.2021) 

15981100-9 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELLMAR 

SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

255 lei 255 lei 2021  

116. Apa plata-

Delegatie Coreea 

(n.c. 

7292/07.06.2021) 

15981100-9 250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELLMAR 

SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

244,80 lei 244,80 lei 2021  

117. Anunt Fond 

Locativ 

(n.c. 

7145/03.06.2021) 

79341000-6 250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SEDPRESS 

CEAHLAUL 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

210 lei 210 lei 2021  

118. Plante 

ornamentale  

(n.c. 

7090,7089/02.06.20

201 

03450000-9 37.675 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

ROMSILVA 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

34.238 lei 34.238 lei 2021  

119. Fanion UE/RO 

(n.c. 

35821000-5 160 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

Pretul cel 

mai 

scazut 

134,48 lei 134,48 lei 2021  
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7319/07.06.2021) E SPERANTA 

Tg.Nt 

120. Placinte cu branza 

(n.c. 

7092/03.06.2021) 

15812100-4 450 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SIMOIRIS 

TG.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

375 lei 375 lei 2021  

121. Pachet teava – 

constructie 

Condreni 

(n.c. 

7266/07.06.2021) 

44192000-2 15.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.321,10 lei 7.321,10 

lei 

2021  

122. Lucrari pe 

domeniul public 

(n.c. 

2180/19.02.2021) 

45453000-7 8160 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.824,91 lei 6.824,91 

lei 

2021  

123. Demontare 

panouri solare de 

pe acoperis Cresa 

(n. c. 

1809/11.02.2021) 

45111300-1 2.776 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.305,89 lei 2.305,89 

lei 

2021  

124. Amenajare 

Centru Vaccinare 

(C.L. 

5/14.01.2021) 

45000000-7 16.996 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

13.413,52 lei 13.413,52 

lei 

2021  
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125. Pachet produse 

necesare Zilei 

Eroilor-(prosoape, 

lumanari, pahare) 

(n.c.7283/07.06.20

21) 

39514100-9 450 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC GENEZA 

SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

238,47 lei 238,47 lei 2021 PV 

162/08.06.2

021 

126. Doc. cadastrala 

str. Lalelelor  

(n.c. 

7552/09.06..2021) 

71354300-7 1.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1000 lei 1000 lei 2021  

127. Revizie curatare 4 

imprimante laser 

(n.c. 

7557/09.06.2021) 

50323200-7 600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MARTIX 

ONLINE SRL 

Tg.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

600 lei 600 lei 2021  

128. 2 Calculatoare+2 

monitoare 

(n.c. 

7628/10.06.2021) 

30213300-8 7.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

COMPUTECH 

Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.796 lei 4.796 lei 2021  

129. Cutie souvenir 

delegatie coreeana 

(n.c. 

7449/08.06.2021) 

39226100-3 188 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC AMELI 

BOXES SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

188,20 lei 188,20 lei 2021  

130. Reabilitare 45232454-9 6.576 lei Buget Achizitie CENTRUL DE Pretul cel 6.434,14 lei 6.434,14 2021 PV 
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deversare ape 

pluviale 

intersectia str.  

Veterani cu 

Marasesti 

(n.c. 

7083/02.06.2021) 

local directa INTRETINER

E SI SERVICII 

mai 

scazut 

lei 7329/07.06.

2021 

131. Pachet gustari 

strajeri delegatie 

coreeana 

(n.c. 

7474/08.06.2021) 

55520000-1 180 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

ASOCIATIA 

SF. TEODORA  

 

Pretul cel 

mai 

scazut 

165 lei 165 lei 2021  

132. Coroane flori Ziua 

Eroilor 

(n.c. 

7301/017.06.2021) 

03121210-0 350 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FLOREA 

MIHAELA II 

Tg.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

350 lei 350 lei 2021  

133. Coroane flori Ziua 

Eroilor 

Casa Culturii 

(n.c. 

7282/07.06.2021) 

03121210-0 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FLOREA 

MIHAELA II 

Tg.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  

134. Servicii masa 

delegatie coreeana 

55300000-3 2.300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EDEN 

VALLEY SRL 

Pretul cel 

mai 

2.190,45 lei 2.190,45 

lei 

2021  
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(n.c. 

7474/08.06.2021) 

Tg.Neamt scazut 

135. Saleuri delegatie 

Coreeana 

(n.c. 

7474/08.06.2021) 

15812121-7 96,33 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC IOANA 

GRUP PROD 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

96,33 lei 96,33 lei 2021  

136. Cartus toner 

(n.c. 

7785/14.06.2021) 

30125120-8 1.745 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.445,92 lei 1.445,92 

lei 

2021  

137. Cafea +pahare 

(n.c. 7308 

/08.06.2021) 

15861000-1 50 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC GENEZA 

SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

36,22 lei 36,22 lei 2021  

138. Stingatoare + 

verificare 

stingatoare(Casa 

Culturii) 

(n.c. 

8077/18.06.2021) 

35111320-4 600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELS 2007 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

550,45 lei 550,45 lei 2021  

139. Materiale electrice 

–inst. Primariei 

(n.c. 

7940/16.06.2021) 

31000000-6 4161 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4161,98 lei 4161,98 

lei 

2021  

140. Ie populara 18300000-2 500 lei Buget Achizitie Ungureanu Pretul cel 480 lei 480 lei 2021  
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(n.c. 

8025/17.06.2021) 

local directa Maria I.F. 

Tg.Neamt 

mai 

scazut 

141 Multifunctionala 

Brother  

(n.c. 

8136/22.06.2021) 

30121100-4 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.200 lei 4.200 lei 2021  

142 Lucrari de 

racordare gura 

colectare ape 

pluviale 

Ambulatoriu 

(n.c. 

8134/22.06.2021) 

39370000-6 5.211 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.165,91 lei 5.165,91 

lei 

2021  

143 Lucrari pe 

domeniul public 

(n.c. 

8128/22.06.2021) 

45453000-7 7.580 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.457,81 lei 7.457,81 

lei 

2021 PV 

8663/05.07.

2021 

144 Documentatie 

cadastrala imobil 

str. 1 Decembrie 

(n.c. 

8218/23.06.2021) 

71354300-7 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei 2021  

145 Dezinfectie si  

igienizare birou 

45453100-8 1.900 lei Buget Achizitie CENTRUL DE 

INTRETINER

Pretul cel 

mai 

1.578,18 lei 1.578,18 2021  
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POCU 

(n.c. 

6678/25.05.2021) 

local directa E SI SERVICII scazut lei 

146 Reabilitare 

modernizare 3 

corpuri cladire 

Col.Ion Creanga 

(n.c. 

6678/25.05.2021) 

45453100-8 3.643 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.317,67 lei 2.317,67 

lei 

2021  

147 Executare si 

racordare guri de 

colectare ape str.  

Marasesti 

(n.c. 

8604/02.07.2021) 

45233222-1 5.524,3 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.890,62 lei 4.890,62 

lei 

2021  

148 Demolare gard 

pista atletism 

Stadion 

( n.c. 

9060/12.07.2021) 

44313100-8 7.378 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.154,34 lei 6.154,34 

lei 

2021  

149 Executie si 

montare tamplarie 

PVC Sc.3 

Humulesti 

44221100-6  14.051 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

GUMATEX 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

11.795 lei 11.795 lei 2021 PV 

10.356/06.0

8.2021 
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( n.c. 

15.173/18.11.2020) 

150 Materiale 

instalatii sanaitare 

Casa Culturii 

(n.c. 

10701/13.08.2021) 

(n.c. 

10730/16.08.2021) 

44115210-4 1.250 le Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC NEVEL 

NERAPLAST 

SNC 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

957 lei 957 lei 2021  

151 Lucrari de 

reparatii , 

demontare usi la 

fostul cabinet 

medical Primaria 

Tg.Neamt 

(n.c. 

8673/05.07.2021) 

45453100-8 16.398 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

13.561,17 lei 13.561,17 

lei 

2021 PV 

10150/03.0

8.2021 

152 Montat aer 

conditionat – 5 

birouri Primarie 

(n.c. 

9469/20.07.2021) 

39717200-3 6.600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ELECTRIC 

FREEZE 

TG.NT. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.300 lei 2.300 lei 2021  

153 Studii topografice 

pentru proiecte 

reablitare termica 

71351810-4 21.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

TOPOPREST 

Pretul cel 

mai 

19.500 lei 19.500 lei 2021  
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blocuri locuinte –

bl. 1, 2,3,C1, M4 

Tg.Nt 

SRL Tg.Nt scazut 

154 Reparare,inlocuir

e hidroizolatie 

ap.24 , M5, Sc A, 

B 

(n.c. 

11580/03.09.2021) 

45453000-7 9.806 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.120,67 lei 6.120,67 

lei 

2021 PV 

12653/27.0

9.2021 

155 Realizarea unei 

guri de colectare 

intersectia cu str. 

Decebal cu Stefan 

cel Mare 

(n.c. 

10366/09.08.2021) 

45232454-9 6.135,2 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.100,51 lei 6.100,51 

lei 

2021 PV 

11208/26.0

8.2021 

156 Servicii de RCA 

Logan NT 13 

WXZ 

(N.C. 

10.044/02.08.2021) 

66516100-1 690 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

ALLIANZ 

TIRIAC S.A 

Pretul cel 

mai 

scazut 

690 lei 690 lei 2021  

157 Schita receptie 

finala Scoala 

Condreni(masura

re, ontocmire 

doc.cadastrala, 

71354300-7 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

400 lei 400 lei 2021  
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avizare OCPI) 

(n.c. 

9248/14.07.2021) 

158 Servicii de 

dezinsectie 

parcurile din 

orasul Tg.Nt 

(Parc Central 

Casa Cultura, 

Parc Cetate, Parc 

Unirea, Parc 

Cinema, Loc joaca 

Gradinita 1, Loc 

Joaca str. 

Codrului, Loc 

Joaca Condreni 

(n.c. 

8175/23.06.2021) 

 90921000-

9 

15.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

STRATEGIC 

GLOBAL ONE 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.170,40  2021  

159 Studiu 

topographic pista 

atletism stadion 

Cetatea Tg.Nt 

(n.c. 

8777/06.07.2021) 

71351810-4 850 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

700 lei 700 lei 2021  

160 Curatat teren 

lastari +cosire la 

77310000-6 4.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EUROSAL 

TRADE SRL 

Pretul cel 

mai 

4.515 lei 4.515 lei 2021  
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depozitul 

municipal de 

deseuri 

 scazut 

161 Revista cultural 

COOL Neamt                         

 (n.c. 

7130/03.06.2021) 

22211000-2 336 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

Centrul pentru 

Cultura si Arte 

Carmen 

Seculare P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

336 lei 336 lei 2021  

162 Actualizare si 

dezmembrare in 2 

loturi de teren 22 

Decembrie 

(n.c. 

7091/02.06.2021) 

 

 

 

71354300-7 2000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2000 lei 2000 lei 2021  

163 Servicii de 

dezinfectie, 

dezinsectie, 

deratizare la 

Camin Blebea 

(n.c. 

6606/24.05.2021) 

90921000-9 669,6 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

STRATEGIC 

GLOBAL ONE 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

669,6 lei 669,6 lei 2021  
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164  Manopera 

microbuz scolar 

10 WXZ  

n.c. 

10.745/16.08.2021 

50110000-9 1000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ALIATOM 

SERV  

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1000 lei 1000 lei 2021  

165 Servicii de 

spalatorie mochete 

pt. Primaria Tg.Nt 

(n.c. 

6442/19.05.2021) 

98310000-9 2.700 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AUTO DIR 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.265,5 lei 2.265,5 lei 2021  

166 Manopera Skoda 

NT 01 WXZ 

;montare 

alternsator sic 

urea alternator 

50110000-9 250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ALIATOM 

SERV SRL 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

250 lei 250 lei 2021  

167 Cornuri cu nuca –

Zilele Orasului 

(n.c. 

11442/01.09.2021) 

15812200-5 450 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMOIRIS 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

412,50 lei 412,50 lei 2021  

168 Servicii de 

dezinfectie 

(n.c. 

12157/16.09.2021) 

90921000-9 240 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

STRATEGIC 

GLOBAL  

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

240 lei 240 lei 2021  



 

 80 

169 Intocmire 

documentatie 

cadastrala si 

intabulare 22 

Decembrie , 

pozitia 1029. 

(n.c. 

12201/16.09.2021) 

 

71351810-4 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

170 Cartuse toner 

(n.c 

12506/23.09.2021) 

30125120-8 1255 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.013 lei 1.034 lei 2021  

171 Pachet accesorii 

calculator 

(n.c. 

12502/2309.2021) 

30237200-1 916,81 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC VOYAGER 

PRODCOM 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

916,8 1lei 916,81 lei 2021  

172 Amenajare 

parcari, racordare 

canalizare 

pluviala  – spatiu 

Arianis 

(C.L. 

135/23.08.2021) 

45232130-2 18.008 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

17.809 lei 17.809 lei 2021 PV 

11.310/30.0

8.2021 
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173 Lucrari pe 

domeniul public 

pe raza orasului 

Tg.Neamt 

(n.c. 

9078/12.07.2021) 

45453000-7 9.055 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.561 lei 7.561 lei 2021 PV 

10122/03.0

8.2021 

 

174 Decopertare 

tencuiala Corp 

A2, Sala de Sport 

– Colegiul Tehnic 

Ion Creanga 

(n.c.10333/06.08.2

021) 

45000000-7 169 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

141,13 lei 141,13 lei 2021  

175 Demolare 

fundatie/pereti 

casa fara 

autorizatiede 

construire si 

montare panou 

pentru anunt 

(n.c. 

10887/18.08.2021

) 

4511100-9 1.863lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL 

DE 

INTRETINE

RE SI 

SERVICII 

Pretul 

cel mai 

scazut 

1.550 lei 1.550 lei 2021 PV 

16311/16.

12.2021 

176 Lucrari de 

reparatii punte 

care traverseaza 

raul Ozana in 

zona Humulesti-

45453000-7 2.157,98 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.073,93 lei 2.073,93 

lei 

2021 P.V. 

13177/06.1

0.2021 
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Gara 

(n.c. 

12961/04.10.2021) 

177 Diverse lucrari pe 

domeniul public al 

orasului Tg.Neamt 

(n.c. 

12645/27.09.2021) 

45262600-7 6.447 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.340,98 lei 6.340,98 

lei 

2021 P.V.13044/

04.10.2021 

178 Lucrari pentru 

repararea/inlocuir

ea hidroizolatiei 

terasei la bl. M5, 

AP. 22,23 Str. 22 

Decembrie 

(n.c. 

12867/30.09.2021 

45453000-7 6.002,52 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.968,75 lei 5.968,75 

lei 

2021 PV 

1306/04.10.

2021 

179 Lucrari de 

executie gura de 

colectare a apelor 

pluviale in 

totuarul de pe str. 

I.Creanga si 

racordarea la 

sistemul stradal 

str.Garoafelor. 

(n.c. 

45232454-9 12.261 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

10.141,27 lei 10.141,27 

lei  

2021 PV 

13.804/19.1

0.2021 
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13.406/08.10.2021) 

180 Lucrari pentru 

inlocuirea 

hidroizolatiei 

terasa bl.M5, ap. 

25 str.22 Dec. 

(n.c. 

13.405/08.10.2021) 

45261410-1 18.300,6

8 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

17.807,85 lei 17.807,85 

lei 

2021  

PV 

13716/15.1

0.2021 

181 Lucrari pentru 

inlocuirea 

hidroizolatiei 

terasa bl.M5, ap. 

22,23 str.22 Dec. 

(n.c. 

12.867/30.09.2021) 

45453000-7 6.002.52 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.952,78 lei 5.952,78 

lei 

2021 PV 

13016/04.1

0.2021 

182 Lucrari de 

modernizare acces 

pietonal la 

institutiile publice 

de pe b dul Stefan 

cel Mare  

(C. L . 

110/09.06.2021) 

45200000-9 13.426 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CENTRUL DE 

INTRETINER

E SI SERVICII 

Pretul cel 

mai 

scazut 

13.214,65 lei 13.214,65 

lei 

2021 PV 

8240/24.06.

2021 

183 Reabilitare 

magazie scoala 

45453000-7 26.817 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

INTRETINER

Pretul cel 

mai 

21.742,17 lei 21.742,17 

lei 

2021 PV  

9070/12.07.
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Condreni  

(C.L. 

114/02.07.2021) 

 E SI SERVICII scazut 2021 

184 Pachet accesorii si 

consumabile pt. 

autogreder 

(n.c. 

12.991/04.10.2021) 

34000000-7 3.900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC COMCIT 

SRL Pipirig 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.227,01 lei 3.227,01 

lei 

2021  

185 Disc ambreiaj pt. 

autogreder 

(n.c. 

13.0001/04.10.2021

) 

43600000-9 3.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

TEHNOVALC

AR IMPEX 

SRL Bistrita 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei 2021  

186 Termometru 

infrarosu 

(n.c. 

13.220/06.10.2021) 

38412000-6 150 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

117,64 lei 117,64 lei 2021  

187 Indicatoare 

rutiere Tg.Nt 

(n.c. 

13221/06.10.2021) 

34992200-9 7.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DNC 

GENERATOR 

IMPEX SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.983,23 lei 5.983,23 

lei 

2021  

188 Bec LED A65 

BULB 17W 

31531000-7 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ELECTRODA

Pretul cel 

mai 

836,64 lei 836,64 lei 2021  
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n.c. 

13.207/06.10.2021 

  NY SRL Tg.Nt scazut 

189 Arbore cardanic 

complet VF8.23D 

pentru 

buldoexcavatorul 

NT 330 

(n.c. 

13.308/07.10.2021) 

34300000-0 10.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GENERAL 

STAR WEST 

COMPANY 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.313,65 lei 8.313,65 

lei 

2021  

190 Manusi nitril 

nepurtate negre 

marimea L, M 

(n.c. 

13.289/07.10.2021) 

33141420-0 1.250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC CASEM 

EXPERT 

SRLPrahova 

Pretul cel 

mai 

scazut 

975 lei 975 lei 2021  

191 Test rapid COVID 

-19 saliva  

(n.c. 

13448/11.10.2021) 

33140000-3 3.800 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FARMACIA  

SF.ELENA 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.800 lei 3.800 lei 2021  

192 Jaluzele verticale 

plasticate pentru 

birou DAS (fost 

cabinet medical) 

(n.c. 

13.283/07.10.2021) 

45421000-4 5.384,75 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC EURO 

ALEX SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.525 lei 4.525 lei 2020  
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193 Procesor Intel 

Comet Lake-S 

,Memorie RAM, 

Placa Video, 

pentru birou nr. 5 

(n.c. 

12900/30.09.2021) 

30237200-1 2.499 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

II NEAGU 

DUMITRU 

IULIAN 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.499 lei 2.499 lei 2021  

194 Documentatie 

cadastrala prima 

inscriere si 

dezmembrare 

imobil in 3 loturi – 

16.700 mp 

(n.c. 

13836/19.10.2021) 

71354300-7 2700 lei  Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.700 lei 2.700 lei  2021  

195 Documentatie 

cadastrala prima 

inscriere – 4 loturi 

(n.c. 

13827/19.10.2021) 

71354300-7 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.000 lei 4.000 lei 2021  

196 MultifunctionalaB

rotherMFCL5750

DW 

(n.c. 

2430/29.06.2021) 

30121100-4 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.100 lei 2.100 lei 2021  
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197 Hidranti 

supraterani 

(n.c. 

84454/29.06.2021) 

42131160-5 5.680 lei POR Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS 

PROD SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.756,31 lei 4.756,31 

lei 

2021 PV 

8797/06.07.

2021 

198 Anvelopa+Janta 

NT 11 MMM 

(n.c. 

8507/30.06.2021) 

34351000-2 10.000 

lei 

POR Achizitie 

directa 

 

SC MALUCO 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.932,75 lei 5.932,75 

lei 

2021  

199 UPS MUST 

Online cu 

Sinusoida Pura 

(n.c. 

8572/01.07.2021) 

31682530-4 3.500 lei POR Achizitie 

directa 

 

SC 

MENSAJERO 

SRL Galati 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.080 lei 2.080 lei 2021  

200 Usa simpla din 

PVC pt. exterior + 

Ferestre din PVC 

– Scoala Condreni 

(n.c. 

8582/07.07.2021) 

45420000-7 1600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC EURO 

ALEX SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1600 lei 1600 lei 2021  

201 Pachet drapele  

(n.c. 

8732/06.07.2021) 

35821000-5 2.750 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TERRA 

BILD SRL 

Sibiu  

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.750 lei 2.750 lei 2021  

202 Echipament 35811200-4 15.101 Buget Achizitie SC FILIP SI Pretul cel 15.101 lei 15.101 lei 2021  
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Politia Locala 

(n.c. 

8876/07.07.2021) 

lei local directa 

 

COMPANIA 

Tg.Nt 

mai 

scazut 

203 Drum Brother DR 

3300-75 

(n.c. 

8920/08.07.2021) 

 

30125100-2 130 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

108,40 lei 108,40 lei 2021  

204 Reparare 

imprimanta 

Brother - Casa 

Culturii 

(n.c. 

8839/07.07.2021) 

30124200-6 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

336,14 lei 336,14 lei 

 

2021  

205 Sistem PC 

Calculator 

Computer + 

Monitor 

(n.c. 

8922/08.07.2021) 

30213300-8 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.403 lei 2.403 lei 2021  

206 Pachet materiale 

pt realizarea 

reatea apa 

potabila pe str. 

44160000-9 9.900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS 

PROD SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.303,79 lei 8.303,79 

lei 

2021 P.V. 

10.124/03.0

8.2021 
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Batalion 

(n.c. 

10124/03.08.2021) 

207 Pachet drapele  

(n.c. 

9080/12.07.2021) 

35821000-5  2.790 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

E SPERANTA 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.790 lei 2.790 lei 2021  

208 Lampa Panel LED 

(n.c. 

9216/14.07.2021) 

31000000-6 200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

130,25 lei 130,25 lei 2021  

209 Aer conditionat 

BEKO 

(n.c. 

9226/14.07.2021) 

39717200-3 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DETLEH 

SRL Satu Mare 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.432 lei 1.432 lei 2021  

210 Aer conditionat 

BEKO 

(n.c. 

9179/13.07.2021) 

39717200-3 1.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DETLEH 

SRL Satu Mare 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.203,36 lei 1.203,36 

lei 

2021  

211 Sistem PC 

Calculator 

Computer + 

Monitor 

30213300-8 6.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.806 lei 4.806 lei 2021  
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(n.c. 

9230/14.07.2021) 

212 Racitor Teesa 

(n.c. 

9245/14.07.2021) 

39717200-3 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC BRAND 

DESING SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

349,58 lei 349,58 lei 2021  

213 Scaun de birou 

ergonomic 

(n.c. 

9238/14.07.2021) 

39112000-0 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

 773 lei 773 lei 2021  

214 Aer conditionat 

BEKO 

(n.c. 

9385/19.07.2021) 

39717200-3 3.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DETLEH 

SRL Satu Mare 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.406,72 lei 2.406,72 

lei 

2021  

215 Aer conditionat 

BEKO 

(n.c. 

9385/19.07.2021) 

39717200-3 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DETLEH 

SRL Satu Mare 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.203,36 lei 1.203,36 

lei 

2021  

216 Scaun de birou 

ergonomic 

(n.c. 

9469/21.07.2021) 

39112000-0 1.119 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

773,08 lei 773,08 lei 2021  

217 Imprimanta laser 

monocrom 

30121100-4 2.000 lei Buget Achizitie SC SERVICE Pretul cel 

mai 

1.596,64 lei 1.596,64 2021  
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Brother  

(n.c. 

9837/27.07.2021) 

local directa 

 

GRUP SRL  scazut lei 

218 Pachet accesorii 

electrice si 

material de constr. 

Pt. reparatii la 

sediul 

Detasamentului de 

Pompieri  

(n.c. 

9727/26.07.2021) 

31680000-6 29.480 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS  

PROD Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

22.490,75 lei 22.490,75 

lei 

2021 PV 

9808/27.07.

2021 

219 Scaun de birou 

ergonomic 

(n.c. 

9922/28.07.2021) 

39112000-0 260 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

218,48 lei 218,48 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2021  

 220 Materiale pt. inst. 

el parter (fost 

cabinet medical ) 

si inlocuire 

aparate iluminat 

la Starea Civila 

(n.c. 

10.411/09.08.2021) 

31000000-6 4.250,80 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.250,80 lei 4.250,80 

lei 

2021  
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221 Multifunctionala 

Laser monocrom 

Brother 

(n.c. 

10423/09.08.2021) 

30121100-4 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.200 lei 4.200 lei 2021  

222 Scara 

(n.c. 

10521/10.08.2021) 

44423200-3 800lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ZAHARESCU 

CONSTRUCT 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

672,27 lei 672,27 lei 2021  

223 Materiale si 

manopera pentru 

instalare camera 

de supraveghere 

la parc auto 

Condreni 

(n.c. 

10.570/11.08.2021) 

32323500-8  2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELECT 

SYSTEM SRL 

Pipirig 

Pretul cel 

mai 

scazut 

840,07 lei 840,07 lei 2021  

224 Robinet pisuar pt. 

instalatii grupuri 

sanitare Casa 

Culturii 

(n.c. 

10.730/16.08.2021) 

44115210-4 1.250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC NEVEL 

NERAPLAST 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

615 lei 615 lei 2021  

225 Piese 

microbuzscolar 10 

34300000-0 2.845 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

PFA ATOMEI 

CONSTANTIN 

Pretul cel 

mai 

1.550 ,42 lei 1.550 ,42 

lei 

2021  
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WXZ 

(n.c. 

10.743/16.08.2021) 

 Vanatori scazut 

226 Sistem All-in-One 

Lenovo 

(n.c. 

10.773/17.08.2021) 

30213300-8 2.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.764,70 lei 1.764,70 

lei 

2021  

227 Hidrant 

suprateran 

str.Daciei  

(n.c. 

10834/18.08.2021) 

42131160-5 2.800 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS  

PROD Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.336,13 lei 2.336,13 

lei 

2021 PV 

10903/19.0

8.2021 

228 Sistem PC 

Calculator 

Computer + 

Monitor 

(n.c. 

11186/25.08.2021) 

30213300-8 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.836 lei 4.836 lei 2021  

229 Copiator 

Multifunctional 

Konica Minolta 

reconditionat 

(n.c. 

30121100-4 4.750 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.991,60 lei 3.991,60 

lei 

2021  
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11187/25.08.2021) 

230 Pachet materiale 

intretinere 

Primarie 

(regulator, piatra 

polizata, electrozi, 

ulei, rulment, 

redactor, disc 

taiere etc) 

(n.c. 

11.257/27.08.2021) 

16810000-6 3.782 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC COMCIT 

SRL Pipirig 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.178,16 lei 3.178,16 

lei 

2021  

231 Pachet accesorii 

consumabile pt. 

aspirator (furtun, 

perii, filtru, teava , 

saci) 

(n.c. 

11256/27.08.2021) 

39713431-3 1.813 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC COMCIT 

SRL Pipirig 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.523,53 lei 1.523,53 

lei 

2021  

232 Pachet piese 

tractor NT 02 JCP 

(n.c. 

11.270/27.08.2021) 

16810000-6 8.041,8 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.757,80 lei 6.757,80 

lei 

2021  

233 Copiator 

Multifunctional 

laser color 

30121100-4 2.150 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

IASI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.512 lei 1.512 lei 2021  
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Brother  

(n.c. 

11283/27.08.2021) 

 

234 Desktop 

Asus+licenta 

windows 10 

(n.c. 

11.393/31.08.2021) 

30213000-5 3.810 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC VOYAGER 

PRODCOM 

SRL  Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.201,68 lei  3.201,68 

lei 

2021  

235 Sistem PC 

Calculator 

Computer + 

Monitor 

(n.c. 

11683/06.09.2021) 

32323100-4 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

COMPUTECH 

SRL Targoviste 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.383 lei 2.383 lei 2021 Referatul e 

la 

Contabilita

te Carmen 

236 Lampa stradala 

multiled 

SAMSUNG 

(n.c. 

11556/03.09.2021) 

31680000-6 26.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

21.512,40 lei 21.512,40 

lei 

2021  

237 Autocolante 

reflectorizante 

laminate 60/60, 

grafica inclusa 

(n.c. 

44423400-5 550 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FDL 

SPERANTA  

Pretul cel 

mai 

scazut 

550 lei 550 lei 2021  
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11752/08.09.2021) 

238 Pachet material 

pt.reparatii(cuie, 

spuma , silicon, 

etc), si pachet 

articole sanitare si 

reparatii 

instalatii(capac 

wc, baterie, vas 

wc, bazin wc, 

garniture, tevi,etc) 

(n.c. 

11.753/08.09.2021) 

44192000-2 4.727,62 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS  

PROD Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.152,14 lei 4.152,14 

lei 

2021  

239 Automat de 

dirijare a 

circulatiei 

+semafor pietonal 

cu LED  

(n.c. 

11885/10.09.2021) 

34996100-6 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

AEROKLIMA 

SRL Dobreni 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.000 lei 4.000 lei 2021  

240 Banci stradale cu 

schelet metalic si 

rigle din lemn de 

brad  

(n.c. 

11.847/09.09.2021) 

39113600-3 18.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

LACHE 

IONELA II 

Pretul cel 

mai 

scazut 

18.000 lei 18.000 le 2021  
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241 Frigider cu o usa 

ARTIC 

(n.c. 

12236/17.09.2021) 

39711130-9 900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ALTEX 

SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

541,93 lei 541,93 lei 2021  

242 Scaun de birou 

ergonomic 

(n.c. 

12.268/17.09.2021) 

39112000-0 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DANTE 

INTERNATIO

NAL SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

773,10 lei 773,10 lei 2021  

243 Placinte+Panachid

a – Ziua 

Vanatorilor de 

Munte  

(n.c. 

14147/26.10.2021) 

15811000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ASOCIATIA 

SF.TEODORA 

DE LA 

NEAMT  

Pretul cel 

mai 

scazut 

275,22 lei 275,22 lei 2021  

244 Prosoape preoti, 

lumanari mari- 

Ziua Vanatorilor 

de Munte  

(n.c. 

14162/26.10.2021) 

39514100-9 650 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ASOCIATIA 

SF.TEODORA 

DE LA 

NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

459,90 lei 459,90 lei 2021  

245 Pachet produse  

Ziua Vanatorilor 

de Munte  

n.c. 

15981100-9 250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GENEZA 

CPMIMPEX 

SRL Petricani 

Pretul cel 

mai 

scazut 

210,07 lei 210,07 lei 2021  
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14134/26.10.2021) 

246 Coroane flori 

naturale Ziua 

Vanatorilor de 

Munte 

(n.c. 

14119/26.10.2021) 

03121210-0 1.300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FLOREA 

MIHAELA-

MARCELA I.I. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.300 lei 1.300 lei 2021  

247 Lampa stradala 

multiled 100 W  

(n.c. 

6524/20.05.2021) 

31520000-7 78.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

43.697 lei 43.697 lei 2021  

248 Papetarie si 

birotica pentru 

Casa Culturii 

(n.c. 

6124/13.05.2021) 

(n.c. 

6122/13.05.2021) 

39800000-0 5.527 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELSOR 

DERV SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.680 lei 1.680 lei 2021  

249 Pachet de 

curatenie pentru 

Centrul de 

Vaccinare 

(n.c. 

39800000-0 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELSOR 

DERV SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

840 lei 840 lei 2021  
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6123/13.05.2021) 

250 Pachet materiale 

pentru reparatii si 

intretinere oras 

(n.c. 

6117/13.05.2021) 

44192000-2 2.569,20 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.159 lei 2.159 lei 2021  

251 Piese Skoda 

Superb,Alternator

,Curea alternator 

(n.c.5974/11.05.20

21) 

34300000-0 1.025 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

PFA ATOMEI 

CONSTANTIN 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

651,26 lei 651,26 lei 2021  

252 Pachet mobilier 

pentru birou 

viceprimar 

(n.c. 

5327/21.04.2021) 

39100000-3 28.670 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MOB 

METEOR SRL 

Baltatesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

21.000 lei 21.000 lei 2021  

253 Cutie lama DZ 

122 pentru 

autogreder NT 

046 

(n.c. 

8374/28.06.2021) 

43600000-9 10.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

TEHNOVALC

AR IMPEX 

SRL Bistrita 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.292 lei 6.292 lei 2021  

254 Diverse lucrari pe 45200000-9 13.471 Buget Achizitie C.I.S.U Pretul cel 

mai 

10.681,04 lei 10.681,04 2021 PV 

14602/04.1
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domeniul public 

(n.c. 

14.379/29.10.2021) 

lei local directa 

 

TG.NEAMT scazut lei 1.2021 

255 Pachet 

consumabile 

(toner, processor) 

Casa Culturii 

(n.c. 

14420/01.11.2021) 

30125100-2 2.116 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.116,05 lei 2.116,05 

lei 

2021  

256 Pachet 

consumabile 

(toner, placa 

video) Birouri 

Primarie 

(n.c. 

14424/01.11.2021) 

30125100-2 2.350 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.332,70 lei 2.332,70 

lei 

2021  

257 Pachet 

consumabile 

(toner) Centrul de 

vaccinare 

(n.c. 

14424/01.11.2021) 

30125100-2 1.257 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MATRIX 

ONLINE SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.252,95 lei 1.252,95 

lei 

2021  

258 Ornamente 

Craciun –Casa 

39298500-2 1.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

JUMBO 

EC.RS.R.L 

Pretul cel 

mai 

1.378,24 lei 1.378,24 

lei 

2021  
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Culturii 

(n.c. 

14.631/04.11.2021) 

 Suceava scazut 

259 Brad Craciun –

Casa Culturii 

(n.c. 

14.637/04.11.2021) 

39298910-9 550 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SERSIMO 

MARKET SRL 

Cluj Napoca 

Pretul cel 

mai 

scazut 

335,29 lei 335,29 lei 2021  

260 Docum.cadastrala 

7 strazi 

(n.c. 

14.753/09.11.2021) 

71354300-7 24.140 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

20.277,60 lei 20.277,60 

lei 

2021  

261 Piese SKODA 

Superb 

(n.c. 

14.673/05.11.2021)  

34300000-0 5.002 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

PFA Atomei C 

tin  

VANATORI 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.321 lei 3.321 lei 2021  

262 Materiale pentru 

Primaria 

Tg.Neamt 

(n.c. 

13.687/15.10.2021) 

31531000-7 690 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MALUCO 

SRL 

TG  

Pretul cel 

mai 

scazut 

571,50 lei 571,50 lei 2021  

263 Imprimanta + 

cartus  

( n.c. 

30232110-8 3.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SERVICE 

GRUP SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.316 lei 3.316 lei 2021  
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13.983/21.10.2021)  IASI 

264 Pachet produse de 

curatenie pt 

SPCLEP 

(n.c.14.082/25.10.2

021) 

39800000-0 750 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELSOR 

SERV SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

629,30 lei 629,30 lei 2021  

265 Plante 

ornamentale  

(n.c. 

14.090/25.10.2021) 

03451300-9 23.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GREEN 

EDEN SRL 

P.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

22.629,06 lei 22.629,06 

lei 

2021  

266 Set saci de 

aspirator+ciocan 

rotopercutor 

(n.c. 

14.317/28.10.2021) 

44512300-5 740 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC COMCIT 

SRL PIPIRIG 

Pretul cel 

mai 

scazut 

739,51 lei 739,51 lei 2021  

267 Pachet materiale 

reparatii pentru 

Casa Culturii 

(baterii,burghie,

ciocan,broaste 

usi,echer,lant, 

maner usa,etc) 
( n.c. 

14.322/28.10.2021) 

44192000-2  1.071,57 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS 

PROD SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.071,58 lei 1.071,58 

lei 

2021  
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268 Pachet teava si 

accesorii retea apa  

(n.c. 

14.323/28.10.2021) 

44160000-9 1.213,6 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELNIUS 

PROD SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.260,68 lei 1.260,68 

lei 

2021  

269 Pachet rechizite 

birou Casa 

Culturii  

(n.c. 

14.376/39.10.2021) 

30192700-8  323,5 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

323,17 lei 323,17 lei 2021  

270 Pachet produse de 

curatenie pt. 

Centrul de 

vaccinare 

(14.547/03.11.2021

) 

39800000-0 1.394,62 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELSOR 

SERV SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.394,62 lei 1.394,62 

lei 

2021  

271 Lampa stradala 

multiled 30 W 

(n.c 

14505/02.11.2021) 

31680000-6 24.370 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.293,60 lei 15.293,60 

lei 

2021  

272 Test rapid COVID 

(n.c. 

14.504/02.11.2021) 

  Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

 Pretul cel 

mai 

scazut 

  2021  

273 Anvelope, Jante 34351100-3 2.521 lei Buget Achizitie SC OMVAR Pretul cel 

mai 

2.521 lei 2.521 lei 2021  
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Duster  

( n.c. 

13.849/01.11.2021) 

local directa 

 

 ANVELOPE 

SRL 

scazut 

274 Pachet tipizat 

(n.c. 

14.572/03.11.2021) 

22458000-5 640,40 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

640,40 lei 640,40 lei 2021  

275 Pachet produse de 

curatenie pt. 

Primaria Orasului 

Tg.Neamt 

(14.603/04.11.2021

) 

39800000-0 3.613,4 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELSOR 

SERV SRL 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.612,19 lei 3.612,19 

lei 

2021  

276 Pachet rechizite 

birou 

(n.c. 

14.573/03.11.2021) 

30192700-8  2.802,23 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.802,23 lei 2.802,23 

lei 

2021  

277 Reevaluare utilaj 

de aerare in 

vederea demararii 

procedurii de 

casare si 

valorificare 

(n.c. 

14004/22.10.2021) 

79419000-4 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AGENTIA 

DE 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

T IN 

AFACERI  

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

400 lei 400 lei 2021  



 

 105 

278 Servicii de 

evaluare bunuri 

(n.c. 

14.240/27.10.2021) 

79419000-4  800lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AGENTIA 

DE 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

T IN 

AFACERI  

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

800lei 800lei 2021  

279 Manopera Skoda 

Superb NT 01 

WXZ 

(n.c. 

14.671/05.11.2021) 

50110000-9 5.002 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ALIATOM 

SERV 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.050 lei 

 

1.050 lei 2021  

280 Saci ,cutie 

carton,recipient 

taietoare-

intepatoare pentru 

Centrul de 

Vaccinare 

(n.c.1135/27.01.20

21) 

90524400-0 327 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TECO 

RENEWAL 

SRL 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

327 lei 327 lei 2021  

281 Plasturi, alcool 

sanitar, manusi, 

seringi, 

tensiometru 

(n.c. 

33690000-3 1.160,95 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FARMACIA 

SF.ELENA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.160,95 lei 1.160,95 

lei 

2021  
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1546/05.02.2021) 

282 Servicii de 

dezinfectie si de 

dezinsectie- 

pentru Centrul de 

vaccinare 

(C.S 

55/25.03.2021) 

90921000-9 24.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

STRATEGIC 

GRUP Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

24.000 lei 24.000 lei 2021  

283 Medicamentesi 

materiale sanitare 

pentru Centrul de 

Vaccinare 

(n.c. 

2.701/02.03.2021) 

33690000-3 2.123,87 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FARMACIA 

SF.ELENA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.123,87 lei 2.123,87 

lei 

2021  

284 Medicamentesi 

materiale sanitare 

pentru Centrul de 

Vaccinare 

(n.c. 

7.983/16.06.2021) 

33600000-6 7.034,18 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FARMACIA 

SF.ELENA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.034,18 lei 7.034,18 

lei 

2021  

285 Pachet papetarie 

pentru Centrul de 

Vaccinare 

(11.392/31.08.2021

30199000-0 800,84 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

800,84 lei 800,84 lei 2021  
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) 

286 Pachet de 

curatenie  

pentru Centrul de 

Vaccinare 

(n.c. 

9244/14.07.2021) 

39800000-0 1.459,69 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELESO

R SERV  

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.459,69 lei 1.459,69 

lei 

2021  

 

287 Pachet de 

curatenie  

pentru Centrul de 

Vaccinare 

(n.c.11.390/31.08.2

021) 

39800000-0 1.092,20 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VLADELESO

R SERV  

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.092,20 lei 1.092,20 

lei 

2021  

288 Lucrari de 

demontare a doi 

stalpi si montarea 

a altor 3 stalpi de 

electricitate Pod 

Ozana 

(C.L. 

97/27.05.2021) 

44212226-9 11.768,0

6 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SSAB AG 

SRL Bacau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

11.768,06 lei 11.768,06 

lei 

2021 PV 

7337/08.06.

2021 

289 Lucrari de 

demolare corpuri 

45111100-9 45.978 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ROMSERV 

SRL Bacau 

Pretul cel 

mai 

43.897,84 lei 43.897,84 

lei 

2021 PV 

10.902/19.0
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Sera Tg.Neamt 

(C.L.111/28.06.202

1) 

 scazut 8.2021 

290 Lucrari de 

relocare stalp si 

montarea a altor 3 

stalpi de 

electricitate Pod 

Ozana 

(C.L. 

97/27.05.2021) 

45233292-2 2.029 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC NETCOM 

ACTIV SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.964,82 lei 1.964,82 

lei 

2021 PV 

5079/15.04.

2021 

291 Sevicii de arhivare 

pentru documente 

dinPrimaria 

Tg.Neamt 

(C.S. 

94/21.05.2021 ) 

79995100-6 42.016 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GLOBAL 

ARHIVE 

MANAGEME

NT Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

42.016,81 lei 42.016,81 

lei 

2021  

292 Pachet rechizite 

necesare 

functionarii 

Primariei 

Tg.Neamt 

(CF 98/27.05.2021) 

30000000-9 17.100 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

P.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

14.285 lei 14.285 lei 2021  

293 Lucrari reparatii 

covor asfaltic pe 

45233200-1 210.084 Buget Achizitie CIT 

CONSTRUCTI

Pretul cel 

mai 

210.095 lei 210.095 2021 PV 

11050/24.0



 

 109 

str. din Tg.Neamt 

(C.L. 

90/19.05.2021) 

lei local directa 

 

I SAFE SRL scazut lei 8.2021 

294 Servicii de 

supraveghere a 

santierului pentru 

reparatii asfaltice 

strazi 

(C.S 

105/04.06.2021) 

41521000-6 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ECOWEB 

PROJECT 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei 2021 P.V. 

11050/24.0

8.2021 

295 Servicii de 

supraveghere a 

santierului pentru 

reparatii covor 

asfaltic 

(C.S. 

175/18.10.2021) 

71520000-9 1.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ZAMA GH. 

MARIANA 

Suceava 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  

296 Realizare covor 

asfaltic 

(C.L. 

163/11.10.2021) 

45233142-6 200.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC KINGMAN 

CONSTRUCT 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

168.030 lei 168.030 

lei 

2021  

297 Lucrari de 

realizare tablouri 

electrice si coloane 

joasa tensiune la 

45311000-0 445,094 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

445,094 lei 445,094 

lei 

2021  
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Ambulatoriu 

ingrate Tg. Neamt 

(C.L. 

118/14.07.2021) 

 

298 Lucrari de 

realizare a 

iluminatului de 

siguranta la 

evacuare cu 

corpuri de 

iluminat la 

Colegiul Tehnic 

Ion Creanga  

(C.L. 

184/27.10.2021) 

31680000-6 30.896 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIA 

INDUSTRY 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.048,40 lei 15.048,40 

lei 

2021 PV 

15.304/23.1

1.2021  

299 Servicii intocmire 

expertize tehnice , 

doc. de autorizare, 

avizare cu 

modificari cerute 

ISU la faza PT  - 

Reabilitare si 

modernizare a 3 

corpuri la Col. 

Tehnic I.Creanga  

(C.S. 

71220000-6 35.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ARHNOVA 

PROIECT 

SRL P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

32.000 lei 32.000 lei 2021 PV 

15250/22.1

1.2021 
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109/08.06.2021) 

300 Servicii de 

gestionare a 

cainilor fara 

stapan 

(C.S. 

13/21.01.2021) 

(C.S. 

85/13.05.2021) 

85200000-1 60.810 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

SALUBRITAS 

S.A P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

60.720 lei 60.720 lei 2020  

301 Servicii de 

intocmire studiu 

de solutie pt. AEE 

Standard Parc 

Cetate, Bazin 

Didactic Scolar de 

Inot, Locuinte 

sociale Blebea  

(C.S.153/24.09.202

1; 

C.S. 

155/24.09.2021 

C.S. 

154/24.09.2021) 

71321000-4 95.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

95.000 lei 95.000 lei 2021  

302 Lucrari de 

amenajare spatiu 

45000000-7 32.093,7 Buget Achizitie C.I.S.U. Pretul cel 

mai 

26.610,56 lei 26.610,56 2021 PV 

15880/07.1
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Sala Sport 

Col.Stefan cel 

Mare in 

cab.stomatologic  

(C.L. 

194/04.11.2021) 

lei local directa 

 

Tg.Neamt scazut lei 2.2021   

303 Filmare si montaj 

tur virtual 360 

(C.S. 

101/31.05.2021) 

92111200-4 15.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ASOCIATIA 

BATCA 

DOAMNEI 

Piatra Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.000 lei 15.000 lei 2021  

304 Piatra Sparta 

pt.drumurile 

neasfaltate 

( C.F. 

69/20.04.2021) 

14212300-3 175.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

A&C 

COMPANY 

SRL Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

41.990 lei 41.990 lei 2021  

305 Registratura 

electronica-

managementul 

documentelor 

(C.F.72/23.04.2021

) 

64216200-5 14.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ADWIN 

SOFTWARE 

SRL Ploiesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

14.000 lei 14.000 lei 2021  

306 Pachet 

mat.constructie – 

Detasament 

44192000-2 8.424 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD COM 

TG.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.424,97  lei 8.424,97 

lei 

2021 PV 

14.473/02.1

1.2021 
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pompieri  

(n.c. 

14275/27.10.2021) 

 

307 Cocartda 

mat.textil tricolor 

1 Decembrie- 

Casa Culturii 

(n.c. 

15226/19.11.2021) 

39561132-6 252.10 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC LEONTE 

&COMP 

IMPORT SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

168 lei 168 lei 2021  

308 Placinte mar 100 

gr -1 Decembrie - 

Casa Culturii 

(n.c 

15223/19.11.2021) 

15812100-4 256,8 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMOIRIS 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

245lei 245lei 2021  

309 Brad ornametal - 

Casa Culturii 

(n.c.15168/18.11.2

021)  

 

44423000-1 588,23 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC METRO 

CASH&CARR

Y ROMANIA 

Suceava 

Pretul cel 

mai 

scazut 

479 lei 479 lei 2021  

310 Frigider cu o usa 

Artic Centrul de 

vaccinare 

(n.c. 

39711130-9 567,14 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ALTEX 

ROMANIA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

567,14 lei 567,14 lei 2021  
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15150/18.11.2021) 

311 Medicamente si 

mat. Sanitare 

Centrul de 

vaccinare 

(n.c. 

15141/18.11.2021) 

33600000-6 5.615 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FARMACIA 

SF.ELENA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.615 lei 5.615 lei 2021  

312 Achizitionare 

anvelope de iarna  

(n.c. 

14.849/10.11.2021) 

34300000-0 2.521,02 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC EURO 

DOLAND SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.521,02 lei 2.521,02 

lei 

2021  

313 Instalatie LED 

FESTIV 

Stecher 

(n.c. 

14.848/10.08.2021 

51532000-1 8.403,36 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.340,05 lei 8.340,05 

lei 

2021  

314 Anvelope iarna 

Skoda SUPERB, 

montaj, 

echilibrare roti, 

achizitie covoras, 

plumbi roti 

(n.c. 

34351100-3 5.409,63 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AUTO 

MOTO 

INVEST Bacau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.409,63 lei 5.409,63 

lei 

2021  
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14.906/11.11.2021) 

315 Materiale 

curatenie pentru 

Centrul Condreni 

(n.c. 

14.822/10.11.2021) 

39220000-0 1.092,43 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

MUNRIMAR 

SRL Tg.Nt. 

Pretul cel 

mai 

scazut 

540,90 lei 540,90 lei 2021  

316 Servicii de 

dezinfectie la 

Sediul Primariei 

(12.372/21.09.2021

) 

90921000-9 1.950 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

STARTEGIC 

GLOBAL 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.950 lei 1.950 lei 2021  

317 Kit semnatura 

electronic cu 

valabilitate 1 an 

pt. Casa Culturii  

(n.c. 

12.434/21.09.2021) 

79132100-9 165 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

CERTSING 

SA 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

165 lei 165 lei 2021  

318 Intocmire 

documentatie 

cadastrala cu 

intabulare imobil 

22 Decembrie 

(n.c.12201/16.09.2

021) 

71354300-7 1.000 lei Buget 

local 

 SC TOPOMAP 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  
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319 Servicii de 

evaluare a 2 

terenuri : 

V.Alecsandri , 

bl.C2 sc.A, Ap.1-

18  mp  

-str. C.Voda 42 

mp 

(n.c. 

12.221/17.09.2021 

79419000-4 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

AGENTIA DE 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

TA IN 

AFACERI –

Cordun Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  

320 Servicii de 

furnizare pachete 

pentru 

participantii la 

evenimentul Ziua 

Vanatorului 

(n.c. 

14.129/26.10.2021) 

15895000-8 428 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

HOTEL 

DOINA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

428 lei 428 lei 2021  

321 Asistenta de 

specialitate si 

doc.tehnice pt. 3 

echipamente din 

dotarea 

Ambulatoriului de 

specialitate din 

cadrul Spitalului 

7134000-3 13.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

POTENTIAL 

SRL Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

13.000 lei 13.000 lei 2021  
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Tg.Neamt 

(n.c. 

12648/27.09.2021) 

322 Studiu geotehnic 

verificat AF pt. 

Scoala 

Humulesti –

Corp D in 

vederea 

depunerii cererii 

de finantare la 

MMAP 

71332000-4 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GEO 

PROJECT 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei 2021  

323 Doc. Cadastrala -

30 solicitari 

concesionare a 

unor suprafete de 

teren 

(n.c. 

13014/04.10.2021) 

71354300-7 800 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

24.000 lei 24.000 lei 2021  

324 Servicii de 

evaluare teren :  

-str. 9 Mai f.n 

(n.c. 

13.265/07.10.2021 

79419000-4 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

AGENTIA DE 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

TA IN 

AFACERI –

Cordun Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

250 lei 250 lei 2021 PV 

13371/08.1

0.2021 

325 Servicii de 79419000-4 250 lei Buget Achizitie AGENTIA DE Pretul cel 250 lei 250 lei 2021 PV 
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evaluare 

(n.c. 

13.705/15.10.2021) 

local directa 

 

EVALUARE 

SI 

CONSULTAN

TA IN 

AFACERI –

Cordun Neamt 

mai 

scazut 

13898/20.1

0.2021 

326 Servicii de 

deratizare pe 

scarile de bloc 

Tg.Nt 

(n.c. 

13589/13.10.2021) 

90921000-9 22.500 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

STRATEGIC 

GLOBAL ONE 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

12.600 lei 12.600 lei 2021  

327 Servicii 

topografice pt 

amplasarea a 4 

statii de 

reancarcare 

electrice  

(n.c. 

13.843/19.10.2021) 

71351810-4 2.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.400 lei 2.400 lei 2021  

328 Doc. Cadastrala 

str. Stefan cel 

Mare-zona 

Biblioteca, zona 

Cinema 

(n.c. 

71354300-7 2.900 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.900 lei 2.900 lei 2021  
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13845/19.10.2021) 

329 Reparatii auto 

Duster NT 11 

WXZ 

(n.c. 

13852/19.10.2021) 

 

50112000-3 4.695 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AUTO 

MOLDOVA 

SA 

Piatra Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.607,56 lei 4.607,56 

lei 

2021  

330 Ceai+cafea –Casa 

Culturii – 1 

Decembrie 

(Notif. 

DAN1570884) 

15980000-1 173,94 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

KAUFLAND 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

168,74 lei 168,74 lei 2021 PV 

363/23.11.2

021 

331 Servicii de 

dezinfectie pt. 

Sediul Primariei, 

Casa Culturii, 

Evidenta 

Populatiei, 

Biblioteca, 

Protectie civila 

(n.c. 

13772/18.10.2021) 

90921000-9 7.064 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

STRATEGIC 

GLOBAL ONE 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.064 lei 7.064 lei 2021  

 

332 Pachet cadou Mos 

Nicolae –Casa 

18530000-3 4873,94 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC IDEA 

PAPEL 

Pretul cel 

mai 

4.704 lei 4.704 lei 2021  
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Culturii 

(n.c. 

15498/25.11.2021) 

 Bucuresti scazut 

333 Jaluzele vertical 

Casa Culturii 

(n.c. 

15458/25.11.2021) 

39515400-9 270 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

II MIRCEA 

FANICA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

270 lei 270 lei 2021  

334 Scara aluminiu 

Centrul pt.copii cu 

dizabilitati 

Condreni 

(n.c. 

15473/25.11.2021) 

44423200-3 450 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC DEDEMAN 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

291,60 lei 291,60 lei 2021  

335 Servicii de 

intocmire devize, 

liste de camtitati 

pt. luvrarile din 

Tg.Nt. 

(C.S. 

203/24.11.2021) 

71356200-0 20.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELIPTIC 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.000 lei 15.000 lei 2021  

336 Documentatii 

cadastrale 

apartamentare 3 

spatii 

(n.c. 

73544300-7 1.680 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

TOPOPREST 

SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.650 lei 1.650 lei 2021  
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15.601/02.12.202

1) 

337 Pachet rechizite si 

jucarii Mos 

Nicolae Casa 

Culturii 

(n.c. 

15638/02.12.2021) 

30199000-0 3.529 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SA 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.529 lei 3.529 lei 2021  

338 Hosting basic 

10GB si domeniu 

site web Casa 

Culturii 

(n.c.15652/02.12.2

021) 

72413000-8 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

Filip Nicolae 

Narcis 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

339 Pachet material 

igienico-sanitare 

Centrul Resurse 

Locale Blebea 

(n.c. 

15587/02.12.2021) 

39830000-9 792,5 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

MUNRIMAR 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

659,04 lei 659,04 lei 2021  

340 Materiale electrice  

(n.c. 

15566/26.11.2021) 

31000000-6 3.029,11 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL 

TG.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.029,11 lei 3.029,11 

lei 

2021  

341 Pachet materiale 44192000-2 3109,30 Buget Achizitie SC ELNIUS Pretul cel 2.613,05 lei 2.613,05 2021  
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de constructie pt. 

reparatii 

intretinere sediul 

Preimariei Tg.Nt 

(n.c. 

15.564/26.11.2021) 

lei local directa 

 

PROD SRL mai 

scazut 

lei 

342 Servicii de 

spalatorie si 

curatatorie –

exterior –interior 

auto –Duster, 

Microbuz, Skoda, 

Caravelle, MCV 

(n.c. 

15477/25.11.2021) 

98310000-9 1.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

EURUDOLAN

D SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.400 lei 1.400 lei 2021  

343 Reparatii auto 

Duster NT 18 

WXZ 

(n.c 

15.342/23.11.2021) 

50112000-3 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

AUTOMOLD

OVA S.A 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.409,82 lei 2.409,82 

lei 

2021  

344 Servicii de 

evaluare stabilire 

valoare de piata –

terenuri (pana in 

1000 mp si peste 

5000 mp) 

79419000-4 1.400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

S BURKHARO 

INTERNATIO

NAL P. Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.300 lei 1.300 lei 2021  
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(n.c. 

15158/18.11.2021) 

345 Revizie auto 

OPEL  NT 

14WXZ 

(n.c. 

14866/11.11.2021) 

50110000-9 2.302.5 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CASA AUTO 

LETCANI  

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.300,89 lei 2.300,89 

lei 

2021  

346 Lucrari de 

executie marcaje 

rutiere 

longitudinale si 

traversale 

necesare pe raza 

orasului Tg.Nt 

(C.L. 

95/21.05.2021) 

45233221-4 64.020 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC CIVITAS 

COM SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

64.018,40 lei 64.018,40 

lei452332

21-4 

2021 PV 

12.674/28.0

9.2021 

347 Elaborarea 

documentatiilor 

necesare pentru 

obtinerea licentei 

de explorare a 

apei minerale 

Baile Oglinzi 

(C.S. 

148/07.09.2021) 

79930000-2 13.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GEO-LINE 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

12.000 lei 12.000 lei 2021 PV 

PREDARE

-PRIMIRE 

15.262/02.1

1.2021 
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348 Reactualizare 

studio de 

fizabilitate, 

ridicare 

topografica, studio 

geotehnic, doc 

obtinere cert. de 

urbanism  

(C.S 

161/08.10.2021) 

79314000-8 60.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC PAO 

INTERNATIO

NAL GROUP 

SRL Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

50.000 lei 50.000 lei 2021 ACT 

ADITION

AL 1/07.12 

.2021 

349 Lucrari de 

reparatii inst.el 

Col.National 

Stefan  cel Mare 

(C.L. 

112/30.06.2021) 

45310000-3 68.560 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC LUCRIS 

SERV Negresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

67.226 lei 67.226 lei 2021 PV 

13.437/11.1

0.2021) 

350 Servicii de 

consultanta si 

management in 

vederea obtinerii 

unei finantari 

pentru obiectivul 

de investitii din 

cadrul 

programului 

privind cresterea 

eficientei 

energetice a 

72224000-1 66.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC INTEGRA 

BUSINESS 

CONSULTING 

Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

66.000 lei 66.000 lei 2021  
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infrastructurii de 

il.public din 

cadrul orasului 

Tg.Nt. 

(C.S 

177/18.10.2021) 

351 Servicii de 

intretinere a 

iluminatului 

public stradal in 

orasul Tg.Neamt 

(C.S. 

140/31.08.2021) 

50232100-1 134.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

134.000 lei 134.000 

lei 

2021 PV 

PARTIAL  

14770/09.1

1.2021 

352 Inchiriere 

buldoexcavator + 

autocamion, cu 

sofer si motorina 

pentru 

amenajarea 

drumurilor 

nemodernizate 

(C.S. 

152/23.09.2021) 

60181000-0 24.300 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC RINACOM 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

24.300 lei 24.300 lei 2021 P.V. 

14.219/27.1

0.2021 

353 Studiu de 

fizabilitate DALI, 

Documentatie 

71241000-9 88.800 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SIMPA 

CONSULT 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

88.800 lei 88.800 lei 2021  
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obtinere avize, 

verif. Tehnica, 

pentru proiect 

Modernizare 10 

strazi in orasul 

Tg. Nt 5,4 km 

(C.S. 

145/07.09.2021) 

 Iasi 

354 Studiu de 

fizabilitate DALI, 

Documentatie 

obtinere avize, 

verif. Tehnica, 

pentru proiect 

Modernizare 21 

strazi in orasul 

Tg. Nt 9.686 km 

(C.S. 

146/07.09.2021) 

71241000-9 133.200 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMPA 

CONSULT 

SRL 

Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

133.200 lei 133.200 

lei 

2021  

355 Studiu de 

fizabilitate DALI, 

Documentatie 

obtinere avize, 

verif. Tehnica, 

pentru proiect 

Modernizare  

strazi in Blebea 

71241000-9 98.700 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMPA 

CONSULT 

SRL 

Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

98.700 lei 98.700 lei 2021  
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1.4 km 

(C.S. 

147/07.09.2021) 

356 Distributie a apei 

in sistem 

watercooler, la 

Centrul de 

vaccinare sala de 

sport- Parc 

Cetate. 

(C.S. 

199/16.11.2021) 

15981100-9 820 lei (2 

luni) 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC LA 

FANTANA 

SRL Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

820 lei (2 

luni) 

820 lei (2 

luni) 

2021  

357 Materiale electrice 

necesare 

sarbatorilor de 

iarna - Casa 

Culturii " Ion 

Creanga" 

Tg.Neamt 

31000000-6  515 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

515,12 lei 515,12 lei 

 

 

 

 

2021  

358 Lucrari de 

igienizare si 

reabilitare cabinet 

mamografie si 

TBC din cadrul 

Ambulatoriului de 

specialitate Spital 

45215145-5 86.902 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SILVA 

STIM SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

72.853,30 lei 72.853,30 

lei 

2021  
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Tg.Neamt 

(C.L 

193/02.11.2021) 

359 Publicare 2 

anunturi in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

publica pt 

.inchiriere 

suprafata 40,75 

mp str. Stefan cel 

Mare 35, 22.6mp 

str. Stefan cel 

Mare 35  

(n.c. 

1795/11.02.2021) 

79341000-6 1.080,10 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.080,10 lei 1.080,10 

lei 

2021  

360 Publicare 

felicitare cu ocazia 

zilei de 8 Martie in 

presa on line. 

(n.c. 

2497/25.02.2021) 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC VIVA 

ALLEGRIA 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

361 Publicare 

felicitare cu ocazia 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

CATYANNA 

Pretul cel 

mai 

300 lei 300 lei 2021  
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zilei de 8 Martie in 

presa on 

line.(vestea.net) 

(n.c. 

2496/25.02.2021) 

 CREATIV 

SRL P.NT 

scazut 

362 Publicare 

felicitare cu ocazia 

zilei de 8 Martie in 

presa on 

line.(tvneamt.ro) 

(n.c. 

2507/25.02.2021) 

79340000-9 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC K NEAMT 

MEDIA SRL 

Dobreni 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

363 Publicare 

felicitare cu ocazia 

zilei de 8 Martie in 

presa on line. 

(n.c. 

2508/25.02.2021) 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

364 Publicare 

felicitare cu ocazia 

zilei de 8 Martie in 

ziar Mesagerul si 

in presa on line : 

mesagerulneamt.r

o si zch.ro 

(n.c. 

79341000-6 500 lei Buget 

local 

Buget 

local 

SC 

VALMEDIA 

SRL P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  
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2495/25.02.2021) 

365 Difuzare felicitare 

cu ocazia zilei de 8 

Martie pe post TV 

(n.c. 

2911/05.03.2021) 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

REALOMNIM

EDIA SRL 

TgNeamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

366 Productie spot 

radio felicitare 8 

Martie difuzat in 

perioada 06-08 

.03.2021/5 difuzari 

pe zi 

(n.c.2505/25.02.20

21) 

92210000-6 357 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC RADIO M 

PLUS SRL 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

367 Publicare 4 

anunturi in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

publica pt vanzare 

si inchiriere 

suprafate 

Ambulatoriu str. 

Stefan cel Mare 35  

(n.c. 

79341000-6 2.162 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.162 lei 2.162 lei 

lei 

2021  
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1795/11.02.2021) 

368 Publicare anunt 

referitor la PH 

supus dezbaterii 

publice : proiectul 

bugetului local de 

venituri si 

cheltuieli al 

orasului Tg.Nt pe 

2021 si Lista de 

investitii  

(n.c. 

3698/22.03.2021) 

79341000-6 250 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

VALMEDIA 

SRL P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

250 lei 250 lei 2021  

369 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

presa scrisa on 

line  

(n.c. 

5448/23.04.2021) 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC VIVA 

ALLEGRIA 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

370 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

presa scrisa on 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

CATYANNA 

CREATIV 

SRL P.NT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  
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line vestea.net  

(n.c. 

5449/23.04.2021) 

371 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

ziar on line  

(n.c. 

5450/23.04.2021) 

 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

372 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

presa tiparita (n.c. 

5452/23.04.2021) 

79341000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

REALITATEA 

MEDIA SRL 

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

373 Productie spot 

radio felicitare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 30.04.-

04.05.2021, 

 5 difuzari pe zi 

(n.c. 

92210000-6 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC RADIO M 

PLUS SRL 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  
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5455/23.04.2021) 

374 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

presa scrisa on 

line tvmneamt.ro 

 (n.c. 

5454/23.04.2021) 

79340000-9 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC K NEAMT 

MEDIA SRL 

Dobreni 

Pretul cel 

mai 

scazut 

300 lei 300 lei 2021  

375 Publicare 

felicitare cu ocazia 

sarbatorilor 

pascale 2021 in 

ziar Mesagerul si 

in presa on line : 

mesagerulneamt.r

o si zch.ro 

(n.c. 

5453/23.04.2021) 

79341000-6 500 lei Buget 

local 

Buget 

local 

SC 

VALMEDIA 

SRL P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  

376 Publicare 6 

anunturi in 

Monitorul Oficial 

(licitatie publica 

pt vanzare si 

inchiriere 

suprafate  

79341000-6 1.287,30 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.287,30 lei 1.287,30 

lei 

2021  
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(n.c. 

6189/14.05.2021) 

377 

 

 

Publicare anunt in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

publica pt 

inchiriere 2 loturi 

pajisti Aerodrom  

(n.c. 

6190/14.05.2021) 

79341000-6 1.825,85 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.825,85 lei 1.825,85 

lei 

2021  

378 Servicii de filmare 

secvente din 

cadrul 

evenimentului 

Zilele Cetatii 

Neamt- servicii 

foto-video, foto(50 

buc) 

(N.C. 

8581/01.07.2021) 

79341000-6 2.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

REALOMNIM

EDIA SRL Tg 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

379 Publicare anunt in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

79341000-6 749,80 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

749,80 lei 749,80 lei 2021  
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publica pt 

inchiriere 2 

terenuri-Bdul 

Stefan cel Mare+ 

publicare anunt 

de atribuire – 

Contracte de 

inchiriere a 2 

loturi – pajisti din 

Aerodrom  

(n.c. 

8799/06.07.2021) 

Bucuresti 

380 Servicii de 

publicitate si 

mediatizare 

eveniment Ziua 

Imnului 

29.07.2021 in 

presa scrisa on 

line. 

(n.c.9963/ 

29.07.2021) 

79341000-6 240 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

200 lei 200 lei 2021  

381 Publicare anunt in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

publica pt 

79341000-6 1.076,80 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.076,80 lei 1.076,80 

lei 

2021  
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inchiriere 2 loturi 

Pasune Slatinasi 

2terenuri 10mp  

Bdul Stefan cel 

Mare 

(n.c. 

10249/04.08.2021) 

382 Servicii de 

promovare si 

publicitate in mass 

media a 

manifestarilor 

desfasurate cu 

prilezul Zilelor 

Orasului 

(n.c.11.692/ 

07.09.2021) 

79341000-6 1600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

P.NEAMT  

SC 

VALMEDIA 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1600 lei 1600 lei 2021  

383 Productie 

emisiune TV de 

prezentare a 

‘’Investitiilor si a 

proiecteloir 

pentru 

Comunitate” cu 

prilezul Zilelor 

Orasului- 3 

difuzari pe zi 

92210000-6 2.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC RADIO M 

PLUS SRL 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.260 lei 1.260 lei 2021  
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(n.c. 

11822/09.09.2021) 

384 Publicare anunt in 

Monitorul 

Oficial+ziar 

National +ziar 

local (licitatie 

publica pt 

inchiriere 2 loturi 

Punct Slatina. 

10249/04.08.2021) 

79341000-6 753,40 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

753,40 lei 753,40 lei  2021  

385 Publicare articol 

privind 

promovarea 

proiectrului “ 

Achizitia de 

echipamente din 

domeniul 

tehnologiei IT 

mobile, respective 

tablet, 

echipamente si 

dispositive 

necesare activitatii 

didactice pentru 

elevii si cadrele 

didactice din 

invatamantul 

79341000-6 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GHICI 

COMPUTERS 

SRL 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  
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preuniversitar. 

(n.c. 

12576/24.09.2021 

386 Publicare anunt in 

Monitorul Oficial 

partea VI –

Contracte de 

inchiriere 2 loturi 

– pajisti Slatina – 

30,50 ha  

(n.c. 

13225/06.10.2021) 

79341000-6 214,55 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

ROFUSION 

ADVERTISIN

G SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

214,55 lei 214,55 lei 2021  

387 Articol presa 

scrisa online 

privind 

inaugurarea 

Centrului pentru 

personae cu 

dizabilitati Scoala 

6 Condreni 

(n.c. 

13267/07.10.2021) 

79341000-6 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

MEDIAPRGR

UP SRL  

P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

388 Publicare a 2 

articole de presa 

privind lucrarile 

de investitii in 

79340000-9 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC K NEAMT 

MEDIA SRL 

Dobreni 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.500 lei 2.500 lei 2021  
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derulare  

(n.c. 

14005/22.10.2021) 

389 Material lemons 

necesar 

reparatiilor a 5 

casute Casa 

Culturii 

(n.c. 

16006/09.12.2021) 

44191000-5 7.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC PRO 

BROTHERS 

SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.500 lei 7.500 lei 2021  

390 Bulbi de flori de 

primavera 

(n.c. 

16001/09.12.2021) 

03450000-9 3.945 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ROMSILVA 

GARCINA 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.640 lei 3.640 lei 2021  

391 Plante 

ornamentale 

Centrul Condreni 

(n.c. 

15781/06.12.2021) 

45112700-2 18.485 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GREEN 

EDEN SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

18485 lei 18485 lei 2021  

392 Jante aliaj Duster 

NT 18 WXZ- 4 

buc 

 (n.c. 

  Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

 Pretul cel 

mai 

scazut 

  2021  
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15714/03.12.2021) 

393 Documentatii 

cadastrale 

pentru imobil 

apartinand 

domeniuliui 

public, situat in 

str, Stefan cel 

Mare nr.35, 

(n.c. 

16088/13.12.2021

) 

71354300-7 1.134 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

TOPOPREST 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.100 lei 1.100 lei 2021  

394 Automat de 

dirijare a 

circulatiei 

pt.trecerea 

pietonala 

semaforizata- 

Obor Tg.Neamt. 

(n.c 

15863/07.12.2021 

34996100-6 3.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

AEROKLIMA 

SRL Dobreni 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.000 lei 3.000 lei 2021 PV 

15902/07.1

2.2021 

395 Trasare si 

materializare in 

teren a unor limite 

imobile - 35 

puncte 

71351810-4 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC TOPOMAP 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.200 lei 1.200 lei 2021  
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materializate 

pentru 15 imobile 

apartinand 

domeniului privat 

al orasului 

Tg.Neamt- pct. 

Paraul Ursului 

(n.c. 

16125/13.12.2021) 

396 Nota comanda - 

Piese pentru alte 

vehicule - NT 12 

WXZ - NT 13 

WXZ -- NT 77 

WXZ 

(n.c. 16136 / 

13.12.2021) 

34224200-5 1.800 Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MAPI 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.800 lei 1.800 lei 2021  

397 Seturi mingi tenis 

competitia de tenis 

de camp – Cupa 

Orasului Tg.Nt cu 

prilejul zilelor 

Orasului sept.2021 

(n.c. 

11301/30.08.2021) 

37452710-1 2.800 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC RENAMED 

FARMA SRL 

Craiova 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.344,50 lei 2.344,50 

lei 

2021  

398 Inchiriere baza 70321000-7 5.000 lei Buget Achizitie SC RECORD Pretul cel 5.000 lei 5.000 lei 2021  
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sportive pt. 

desfasirarea 

competitiei de 

tenis de camp 

Cupa Orasului 

Tg.Nt cu prilejul 

zilelor Orasului 

sept.2021 (n.c. 

11.365/31.08.2021) 

local directa 

 

IMPEX SRL mai 

scazut 

399 Sacosa cu burduf 

tesatura panza 

pesonalizata 

pentru Zilele 

orasului 

(n.c. 

11431/31.08.2021) 

39520000-3 600 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

FIBOPLAST 

SRL Oglinzi 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

499,40 lei 499,40 lei 2021  

400 Suvenir cutie 

confectionata din 

pal de 4 mm 

(n.c. 

11422/31.08.2021) 

39226100-3 990 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC AMELI 

BOXES SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

705,90 lei 705,90 lei 2021  

394 Tricou simplu cu 

maneca scurta 

alb+personalizare 

pt. competitia de 

tenis de camp 

Cupa Orasului 

39520000-3 1.729 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

FIBOPLAST 

SRL Oglinzi 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.729 lei 1.729 lei 2021  
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Tg.Nt cu prilejul 

zilelor Orasului 

sept.2021 

(n.c.11432/31.08.2

021) 

395 Banner 

promovare 

competitia de tenis 

de camp Cupa 

Orasului Tg.Nt cu 

prilejul zilelor 

Orasului 

sept.2021- Casa 

Culturii 

(n.c.11423/31.08.2

021)  

44423400-5 700 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

E 

“SPERANTA” 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

218,49 lei 218,49 lei 2021  

396 Buchete de flori 

naturale pt. 

activitatea “ 

Aniversare 50 de 

ani de casatorie “ 

Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(n.c. 

11515/02.09.2021) 

03121210-0 1.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FLOREA 

MIHAELA 

MARCELA II 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

397 Placinte+cornulete 15812100-4 1.000 lei Buget Achizitie SC SIMOIRIS Pretul cel 285,5 lei 285,5 lei 2021  
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Zilele Orasului 

Tg.Nt- Casa 

Culturii 

(n.c. 

11563/02.09.2021) 

local directa 

 

SRL Tg.Neamt mai 

scazut 

398 Tort diplomat pt. 

activitatea “ 

Aniversare 50 de 

ani de casatorie “ 

Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(n.c. 

11536/02.09.2021) 

15812200-5 400 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMOIRIS 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

333 lei 333 lei 2021  

399 Pachet alimente 

pt.sportivi cu 

ocazia Zilele 

Orasului Tg.Nt 

(n.c. 

11534/02.09.2021)   

15813000-0 2.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SUPERCOOP 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.333,3 lei 2.333,3 lei 2021  

400 Panachida+Parast

asi, prosoape si 

lumanari cu 

ocazia Zilele 

Orasului Tg.Nt 

(n,c. 

39514100-9 450 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

AS.SF. 

TEODORA DE 

LA NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

385 lei 385 lei 2021  
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11514/02.09.2021) 

401 Aranjament flori 

naturale pt. 

activitatea Te 

Deum din data de 

8 sept. 2021  

(n.c. 

11435/01.09.2021) 

03121210-0 100 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FLOREA 

MIHAELA 

MARCELA II 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

100 lei 100 lei 2021  

402 Buchete flori 

naturale pt. 

activitatea 

Aniversare 50 de 

ani de casatorie “ 

Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(n.c. 

11875/09.09.2021) 

03121210-0 150 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FLOREA 

MIHAELA 

MARCELA II 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

150 lei 150 lei 2021  

403 Apa 

minerala+plata 

Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(n.c. 

11539/02.09.2021) 

15981000-8 480 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELLMAR 

COM SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

444.60 lei 444.60 lei 2021  

404 Apa minerala0.5 l 

Aniversare 50 de 

ani de casatorie “ 

15980000-1 150 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELLMAR 

COM SRL 

Pretul cel 

mai 

107,50 lei 107,50 lei 2021  
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Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(n.c. 

11537/02.09.2021) 

 Tg.Neamt scazut 

405 Cupe si medalii pt. 

competitia de tenis 

de camp Cupa 

Orasului Tg.Nt cu 

prilejul zilelor 

Orasului sept.2021 

(n.c.11542/02.09.2

021) 

39298700-4 1500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

FUNDATIA 

DE 

DEZVOLTAR

E 

“SPERANTA” 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.242 lei 1.242 lei 2021  

406 Pachet protocol- 

Zilele Orasului 

Tg.Nt 

(apa, cafea, 

pahare, baterii, 

srvetele, zahar) 

(n.c. 

11547/02.09.2021 

15000000-8 1.000lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC GENEZA 

COMIMPEX 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

578,75 lei 578,75 lei 2021  

407 Placinte mar “ 

Zilele I.Creanga” 

Tg.Neamt 

(n.c. 

15812100-4 200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMOIRIS 

SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

175 lei 175 lei 

 

2021  
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16144/13.12.2021) 

408 Executie lucrari 

pe domeniul 

public - noiembrie 

2021 

(n.c. 

15.766/06.12.2021) 

45200000-9 13.918 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

C.I.S.U. 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

11.353,95 lei 11.353,95 

lei 

2021 PV 

16044/10.1

2.2021\\\ 

 

 

409 Mesaj video de 

sarbatori 

(n.c. 

16178/14.12.2021) 

92140000-4 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC WORD 

PRESS 

DESIGN SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei 2021  

410 Igienizare hol 

cab.stomatologic 

Col.Stefan cel 

Mare 

(n.c. 

16181/14.12.2021) 

45000000-7 11.457 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

C.I.S.U 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

9.522,12 lei 9.522,12 

lei 

2021 PV 

16463/20.1

2.2021 

411 Articol tip 

felicitare 

Sarbatorile de 

iarna pt. d-l 

Primar Tg.Neamt 

(n.c. 

16307/16.12.2021) 

79340000-9 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC MEDIA 

GRUP 

P.NEAMT 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  
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412 Articol tip 

felicitare 

Sarbatorile de 

iarna pt. d-l 

Primar Tg.Neamt 

(n.c. 

16322/16.12.2021) 

79341000-6 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

REALOMNI

MEDIA SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  

413 Usi 

PVC+reparatii 

feronerie (n.c. 

16314/16.12.2021) 

44221000-5 4.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC EURO 

ALEX Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.490 lei 3.490 lei 2021  

414 Pachet furnizare 

panachida+colacei 

Sarbatori de iarna 

(n.c. 

16272/15.12.2021) 

15812100-4 300 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIMOIRIS 

SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

275 lei 275 lei 2021  

415  Pachet dulciuri 

Craciun 

(n.c. 

16.259/15.12.2021) 

15842300-5 4.321,15 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ADRIDAN 

SRL 

P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.321,15 lei 4.321,15 

lei 

2021  

416 Pachet dulciuri 

Craciun 

(n.c. 

16356/16.12.2021) 

15842300-5 6.330 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELLMAR 

COM SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.330 lei 6.330 lei 2021  
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417 Pachet suveniruri 

pt.sarbatorile de 

iarna (agenda, pix, 

glob,calendar,felic

itare) 

(n.c. 

16.262/15.12.2021) 

30192700-8 32.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SA P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

22.706,20 lei 22.706,20 

lei 

2021  

418 Furnizare si 

montaj central 

termica si 

instalatie termica 

interioara 

+proiect ethnic 

Casa Culturii 

(C.L 

207/.08.12.2021) 

39715200-9 25.200  

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

GRUMTECH 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

25.200,66 lei  25.200,66 

lei 

2021  

419 Servicii de 

configurare si 

customizare 

platforma 

informatica 

YOUR-GDPR 

(C.S. 

206/08.12.2021) 

48000000-8 25.200  

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC 

YOURCONSU

LTING SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

25.200  25.200 lei 2021  
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420 Articol tip 

felicitare pentru 

Sarbatorile de 

iarna 

(n.c. 

16328/16.12.2021) 

79341000-6 500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

II.STURZU 

CIPRIAN 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

500 lei 500 lei 2021  

421 Suveniruri pentru 

Zilele Creanga  

(n.c. 

16355/16.12.2021) 

18530000-3 1.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ASOCIATIA 

MESTERILO

R POPULARI 

DIN TINUTUL 

NEAMTULUI 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.000 lei 1.000 lei 2021  

422 Servicii jocuri de 

artificii 31.12.2021 

(C.S. 

216/21.12.2021) 

24613200-6 12.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC NICKMAR 

STORE SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

10.084,03 lei 10.084,03 

lei 

 

2021  

423 Pachete dulciuri 

Craciun 

(n.c. 

16480/20.12.2021) 

15842300-5 7.342,8 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC ELLMAR 

COM Tg.Nt 

 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.342,8 lei 7.342,8 lei 2021  

424 Montare/demonta

re scena cu ocazia 

Festivalului 

Obiceiurilor si 

Traditiiloir de 

45000000-7 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CISU 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.820 lei 2.820 lei 2021 PV 

16786/28.1

2.2021 
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Anul Nou. 

425 Pachet sendvisuri 

pt. Festivalul 

Obiceiurilor si 

Traditiilor de 

Anul Nou 

(n.c. 

16765/28.12.2021) 

15811510-4 8.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

ASOCIATIA 

SF.TEODORA 

DE LA 

NEAMT  

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.340 lei 7.340 lei 2021  

426 Pachet sendvisuri 

pt. Festivalul 

Obiceiurilor si 

Traditiilor de 

Anul Nou 

(n.c. 

16767/28.12.2021) 

15811510-4 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SUPERCOOP-

Casa Arcasului 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.670 lei 3.670 lei 2021  

427 Reconditionat si 

montat ornament 

tip lalea cu 

iluminare led 

50232110-4 16.249 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

CISU 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

13.232,02 lei 13.232,02 

lei 

2021 PV 

16220/15.1

2.2021 

428 Lucrari de 

igienizare si 

reabilitare cabinet 

ortopedie din 

cadrul 

Ambulatoriului de 

specialitate 

45215120-4 34.621 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SILVA 

STIM SRL Tg. 

Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

34.621 lei 34.621 lei 2021  
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 (C.L 

215/21.12.2021) 

429 Sistem de 

protectie 

impotriva 

trasnetului  

cladirea 

Chirurgie, 

Ambulatoriu 

(C.F. 

136/25.08.2021) 

45312311-0 20.504 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC SIA 

INDUNSTRY 

RL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

16.087.50 lei 16.087.50 

lei 

2021 PV 

13314/07.1

0.2021 

430 Servicii de spalare 

si curatare a 

autovehicolelor 

parc auto 

Primariei 

Tg.Neamt                              

(  C.S.  

83/12.05.2021) 

98310000-9 17.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 

SC EURO 

DOLAND SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

17.000 lei 17.000 lei 2021  

431 Servicii de 

obtinere a avizului 

de securitate la 

incendiu pt. 

Ambulatoriul se 

specialitate oras 

Tg.Neamt. 

(n.c. 

75251110-4 2.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC G&N 

PROTCIV PSI 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.000 lei 2.000 lei 2021 PV DE 

PREDARE

-PRIMIRE 

5913/10.05.

2021   
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4069/29.03.2021) 

432 Lucrari de 

montare Instalatie 

Iluminat 

architectural a 

institutiilor 

publice din zona 

sediului Primariei 

Tg.Neamt, Col. 

Stefan cel Mare, 

Casa Culturii  

(CL 

211/15.12.2021) 

31527200-8 33.009,0

7 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELECT 

SYSTEM SRL 

Boboiesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

33.009,07 lei 33.009,07 

lei 

2021  

433 Servicii medicale 

de medicina 

muncii salariatii 

Primariei  

 

 

(C.S. 186/01.2021) 

85147000-1 6.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CMI DR. 

BATFOI 

DELIA 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.970 lei 5.970 lei 2021  

434 Servicii de 

proiectare statii de 

reincarcare 

electrice Tg.Nt. ce 

cuprinde studio 

fizabilitate si 

71322000-1 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC RED 

SOCKET SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

38.600 lei 38.600 lei 2021  
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proiect tehnic de 

executie 

(C.S.214/20.12.202

1) 

435 Servicii de 

mentenanta si 

intretinere site 

Casa Culturii 

Tg.Nt 

72413000-8 3.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FILIP 

NICOLAE 

NARCIS  PFA 

Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.000 lei 3.000 lei 2021  

436 Servicii de 

realizare 

doc.necesare 

avizarii ISU pt. 

Casa Culturii 

(DALI,PAC,PT,C

antitati lucrari, 

Caiete sarcini) 

(C.S. 

119/14.07.2021) 

71220000-6 50.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ARHNOVA 

PROIECT 

SRL P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

50.000 lei 50.000 lei 2021 Act 

aditional 

1/03.11.202

1 

437 Servicii legislative 

pt. Primaria Tg.Nt 

(C.S. 

31/26.02.2021) 

75111200-9 5.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC WOLTERS 

KLUWER 

ROMANIA 

SRL Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.500 lei 5.500 lei 2021  

438 Produse de 

curatenie 

39800000-0 13.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

VALDESOR 

SERV SRL 

Pretul cel 

mai 

13.000 lei 13.000 lei 2021  
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Primaria Tg.Nt 

(C.F. 

86/18.05.2021) 

Roman scazut 

439 Servicii de SSM 

Primaria Tg. 

Neamt 

(C.S. 

37/09.03.2021) 

71317000-3 12.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELS 2007 

PRO SSM SRL 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

12.000 lei 12.000 lei 2021  

440 Servicii de 

mentenanta si 

service sisteme de 

supraveghere 

video 

(C.S. 

178/19.10.2021) 

50343000-1 15.126 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELECT 

SYSTEM SRL 

Boboisti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.126 lei 15.126 lei 2021  

441 Furnizare carti 

pentru Biblioteca 

Tg.Nt 

(C.F.75/23.04.2021

) 

22113000-5 14.999,2

5 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SA P.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

14.285 lei 14.285 lei 2021  

442 Executie punct 

aprindere il.public 

str. Tabacari 

Tg.Neamt 

45310000-3 4.980 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV SRL 

Negresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.010,34 lei 4.010,34 

lei 

2021 PV 

8522/30.06.

2021 
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(n.c. 

7921/16.06.2021) 

443 Lucrari de 

renovare spatiu 

atelier Casa 

Culturii I.Creanga 

 ( n.c. 

1670/09.02.2021) 

45453100-8 5.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PRO 

BROTHERS 

SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.500 lei 5.500 lei 2021 PV 

4160/30.03.

2021 

444 Servicii de 

proiectare si 

asistenta tehnica 

pentru programul 

privind sprijinirea 

eficientei 

energetice 

(C.S. 

176/17.10.2021) 

71323100-9 42.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC CRISBO 

COMPANY 

SRL Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

42.000 lei 42.000 lei 2021  

445 Servicii de 

proiectare si 

inginerie faza SF 

/DALI-

modernizare baza 

sportive 

(C.S. 

213/20.12.2021) 

71200000-0 65.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

GT 

ARHITECT 

SRL Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

65.000 lei 65.000 lei 2021  
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446 Servicii dezinfectie 

in Centrul de 

vaccinare 

(C.S. 

218/28.12.2021) 

90921000-9 31.800 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

STRATEGIC 

GLOBAL SRL 

Raucesti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

31.800 lei 31.800 lei 2021  

447 Furnizare piatra 

sparta 0-4 mm, 8-

16mm 

(C.F. 

208/08.12.2021) 

14212300-3 78.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC A&C 

COMPANY 

SRL Vanatori 

Pretul cel 

mai 

scazut 

78.000 lei 78.000 lei 2021  

448 Servicii montare–

demontare 

ornamente 

pt.iluminat festiv 

Craciun 2021 

(C.S. 

195/10.11.2021) 

31522000-1 85.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SIA 

INDUSTRY 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

71.432,67 lei 71.432,67 

lei 

2021 PV 

16.534/21.1

2.2021 

449 Achizitionare auto 

Skoda Superb IV 

AMBITION 

(C.F. 

124/26.07.2021) 

34110000-1 125.807,

69 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC AUTO 

MOTO 

INVEST SRL 

Bacau 

Pretul cel 

mai 

scazut 

125.807,69 

lei 

125.807,6

9 lei 

2021  

450 Lucrari de 

executat si montat 

schelet metalic 

45262650-2 14.994 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

 SC TRANS 

CONSTRUCT 

Pretul cel 

mai 

12.600 lei 12.600 lei 2021 PV 

3431/19.03.
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pt.amplasarea 

ornamentelor in 

Gradina Publica a 

orasului Tg.Nt 

(n.c. 

2816/03.03.2021) 

SRL  Davideni scazut 2021 

451 Lucrare de 

subtraversare 

zona fundaturii 1 

Decembrie 1918 

(n.c. 

13304/07.10.2021) 

45221211-4 8.720 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ANTREPRIZA 

REPER 

CONSTRUCT 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.000 lei 6.000 lei 2021 PV 

14506/02.1

1.2021 

452 Lucrari de 

inlocuire si 

montare centrale 

termice 

70kw/110kw la 

Gradinita nr.2 si 

ScoalaDomneasca 

–sala sport. 

(C.L 

179/20.10.2021) 

 

45331100-7 47.296,1

4 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC  

GRUMTECH 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

37.792 lei 37.792 lei 2021 PV 

15306/23.1

1.2021 

453 Furnizare 

materiale electrice 

pentru 

31681410-0 65.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ELECTRODA

Pretul cel 

mai 

65.000 lei 65.000 lei 2021  
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intretinerea si 

functionarea 

iluminatului 

public pe raza 

orasului Tg.Nt. 

(CF 88/18.09.2021) 

NY SRL scazut 

454 Servicii de 

consultanta si 

asistenta tehnica-

realizare 

propunere de 

finantare FDSC – 

Cresterea 

incluziunii si 

abilitatea romilor  

(C.S. 

66/13.04.2021) 

71356200-0 25.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC CDCR 

EXPERT SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

25.000 lei 25.000 lei 2021 PV 

5514/26.04.

2021 

455 Servicii de 

elaborare doc.faza 

DALI, expertiza 

tehnica, audit 

energetic pentru 

reabilitare si 

modernizare 

imobil str. Ion 

Mosneagu nr.2 - 

Cresterea 

incluziunii si 

71220000-6 70.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC TETRIA 

ARHI SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

58.800 lei 58.800 lei 2021  
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abilitatea romilor  

(CS 53/18.03.2021) 

456 Inchirierea unui 

autoturism 

,inclusive 

carburant 

pt.echipa mobile 

multifunctionala 

 (C.I. 

14/27.01.2021) 

60171000-7 36.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

I.I. OPREA 

GH.DANIELA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

36.000 lei 36.000 lei  PV 

PREDARE 

PRIMIRE 

AUTO 

1382/02.02.

2021 

457 Sculptura din 

lemn –Trofeu Ion 

Creanga –Zilele 

Creanga – Casa 

Culturii 

(n.c. 

2560/26.02.2021) 

39298700-4 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BALANSCUL

PTURE SRL 

Tibucani 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.500 lei 1.500 lei 2021  

458 Buchet flori - 

Zilele Creanga – 

Casa Culturii 

(n.c. 

03121210-0 60 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FLOREA 

MIHAELA 

MARCELA II 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

60 lei 60 lei 2021  
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2559/26.02.2021) 

459 Plachete omagiale, 

diploma, invitatii 

Creanga –Zilele 

Creanga – Casa 

Culturii 

(n.c. 

2574/26.02.2021) 

18512200-3   

 

685 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC PASIUNE 

SI MISTER 

SRL Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

685 lei 685 lei 2021  

460 Dezvoltare 

economica si 

sociala in Tg.Nt 

POCU/303/5/2 

(C.S. 

169/12.10.2021) 

79411000-8 27.200 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC CURRENT 

TRENDS 

CONSULTING 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

27.200 lei 27.200 lei 2021  

461 Servicii de 

formare 

profesionala 

apartinand 

comunitatii 

marginalizate  

(C.S.106/07.06.202

1) 

80530000-8 186.050 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

CENTRUL DE 

CINSULTANT

A SI STUDII 

EUROPENE 

SRL Galati 

Pretul cel 

mai 

scazut 

186.050 lei 186.050 

lei 

2021  

462 Servicii de 

catering pentru  

participantii la 

55520000-1 420.294,

44 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC HOTEL 

DOINA SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

420.294,44 

lei 

420.294,4

4 lei 

2021  
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programele de 

formare 

profesionala si 

educatie din 

cadrul Proiectului 

Dezvoltare 

economica si 

sociala din 

Tg.Neamt 

(C.S. 

12/20.01.2021) 

463 Servicii de ornare 

sala de 

sedinte(ornamente 

de sarbatori) 

39298500-2 5.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VOILA 

AMELIE SRL   

Pretul cel 

mai 

scazut 

5.000 lei 5.000 lei 2021  

464 Servicii de 

spalatorie si 

curatare interior-

exterior 

(n.c. 

16834/29.12.2021 

 

98310000-9 1.585 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC EURO 

DOLAND SRL 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.585 lei 1.585 lei 2021  

465 Test tapid COVID 

-19 

(n.c. 

33000000-0 3.200 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

FARMACIA 

SF.ELENA 

Tg.Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.200 lei 3.200 lei 2021  
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14504/02.11.2021) 

466 Licenta Zoom Pro 

1 an –utilizata de 

Consiliul Local 

(15327/23.11.2021) 

48517000-5 800 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELTEK 

MULTIMEDI

A SRL 

Bucuresti 

Pretul cel 

mai 

scazut 

794,60 lei 794,60 lei 2021  

467 Pachet 

prod.curatenie 

pt.Primaria Tg.Nt 

(n.c. 

15424/24.11.1021) 

39800000-0 1.500 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

VLADELSOR 

SERV SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.260,37 lei 1.260,37 

lei 

2021  

468 Pachet rechizite 

pt. birou 

(n.c. 

15500/25.11.2021) 

30199000-0 1.242,45 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.044,50 lei 1.044,50 

lei 

2021  

469 Pachet rechizite 

pt. birou 

(n.c. 

15.499/25.11.2021) 

30199000-0 3.037,83  

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.037,83  lei 3.037,83  

lei 

2021  

470 Sistem Desktop 

PC 

(N.C. 

15547/26.11.2021) 

30213000-5 10.200 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

I.I. NEAGU 

DUMITRU 

IULIAN 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

10.797 lei 10.797 lei 2021  
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471 Pachet accesorii 

calculatoare 

Primarie 

(n.c. 

16338/16.12.2021) 

30237200-1 1.725,55 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC VOYAGER 

PRODCOM 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

1.725,55 lei 1.725,55 

lei 

2021  

472 Lampa stradala 

multiled 

(n.c. 

16533/21.12.2021) 

31680000-6 10.200 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8.571,30 lei 8.571,30 

lei 

2021  

473 Tub PVC pt 

canalizare pe str. 

P.Grigorescu 

(n.c. 

16590/22.12.2021) 

44160000-9 11.400 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ELNIUS 

PROD-COM 

Tg.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

9.558,85 lei 9.558,85 

lei 

2021 PV 

16644/23.1

2.2021 

474 Camine de 

vizitare DN 

1000MM -6 BUC  

(n.c. 

16594/22.12.2021) 

44114200-4 10.140 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC GABIUST 

KONCRET 

SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

10.140 lei 10.140 lei 2021 PV 

16679/24.1

2.2021 

475 Mobilier pentru 

birou viceprimar 

(16633/22.12.2021) 

39000000-2 15.070 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MOB 

METEOR SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

14.285,70 lei 14.285,70 

lei 

2021  

476 Materiale electrice 31000000-6 2.670 lei Buget Achizitie SC Pretul cel 2.243,97 lei 2.243,97 2021  
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pt.dotarea 

chioscurilor 

stradale 

(n.c. 

16763/28.12.2021) 

local directa ELECTRODA

NY SRL Tg.Nt 

mai 

scazut 

lei 

477 Pachet rechizite 

pt. birou+pachet 

imprimate 

(n.c. 

16.752/28.12.2021) 

30199000-0 4.514,18 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC 

BIBLIOPOLIS 

PETRODAVA 

SRL P.Nt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.794,27 lei 3.794,27 

lei 

2021  

478 Mobilier pentru 

birou cabinet 

stomatologic 

scolar 

(16396/17.12.2021) 

39000000-2 8000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC MOB 

METEOR SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

8000 lei 8000 lei 2021  

479 Procesor Intel 

Cornet,monitor 

LED, Windows 10 

(n.c. 

16393/17.12.2021) 

30213000-5 7.198 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

I.I. NEAGU 

DUMITRU 

IULIAN 

Roman 

Pretul cel 

mai 

scazut 

7.198 lei 7.198 lei 2021  

480 Pachet sendvisuri 

pt Festivalul 

Obiceiurilor si 

Traditiilor de 

Anul Nou , editia 

15811510-4 12.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SUPERCOOP 

SOCIETATE 

COOPERATI

VA 

Pretul cel 

mai 

scazut 

3.670 lei 3.670 lei 2021  
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IX 31 dec 2021 

(n.c. 

16767/28.12.2021) 

482 Pachet piese pt 

utilaje reparatii 

drumuri 

(n.c. 

16760/28.12.2021) 

34300000-0 8.225,85 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL  

Pretul cel 

mai 

scazut 

6.912,48 lei 6.912,48 

lei 

2021  

483 Pachet piese pt 

buldoexcavator 

NT 330 SVSU 

34300000-0 15.700,8

0 lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC ACHISEB 

IMPEX SRL 

Pretul cel 

mai 

scazut 

15.700,80 lei 15.700,80 

lei 

2021  

484 Pachet tonere 

imprimante 

(n.c. 

16337/16.12.2021) 

30125120-8 2.123,73 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC SERVICE 

GRUP SRL 

Iasi 

Pretul cel 

mai 

scazut 

2.123,73 lei 2.123,73 

lei 

2021  

485 Servicii de 

intocmire studiu 

de solutie pt 

stabilire solutie 

tehnica de 

alimentare cu 

en.electrica bazin 

didactic scolar de 

inot 

(C.S.155/24.09.202

79311200-9 25.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV 

Negresti-Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

25.000 lei 25.000 lei 2021 PV 

16803/29.1

2.2021 
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1) 

486 Servicii de 

intocmire studiu 

de solutie pt 

stabilire solutie 

tehnica de 

alimentare cu 

en.electrica a 

blocurilor de 

locuinte sociale 

str. Blebea 

(C.S.154/24.09.202

1) 

79311200-9 35.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV 

Negresti-Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

35.000 lei 35.000 lei 2021 PV 

16806/29.1

2.2021 

487 Servicii de 

intocmire studiu 

de solutie pt 

stabilire solutie 

tehnica de 

alimentare cu 

en.electrica strand 

Parc Cetate  

(C.S.153/24.09.202

1) 

79311200-9 35.000 

lei 

Buget 

local 

Achizitie 

directa 

SC LUCRIS 

SERV 

Negresti-Neamt 

Pretul cel 

mai 

scazut 

35.000 lei 35.000 lei 2021 PV 

16808/29.1

2.2021 

488 Publicarea unui 

articol de 

prezentare a 

arealului Tg.Nt in 

79342200-5 4.000 lei Buget 

local 

Achizitie 

directa 

Asociatia 

DESCOPERA 

ROMANIA DE 

IERI SI DE 

Pretul cel 

mai 

scazut 

4.000 lei 4.000 lei 2021  
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CAPITOLUL V- INVESTIȚII –PLĂȚI ȘI REALIZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cadrul Proiectului  

Circuitul 

Statiunilor Balneo 

din Romania 

(n.c. 

16104/13.12.2021) 

AZI 

BUCURESTI 
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CHELTUIELI PE OBIECTIVE ANUL 2021 - BUGET LOCAL 

   
     Capitol Obiectiv Articol Suma 

finantata din 
credite 
bugetare 

Platit 

51.02.01.03 REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV UAT TG 
NEAMT – acoperiș -rest de plată 

71.01.01 2.000,00 1.100,00 

51.02.01.03 MOBILIER – in birouri primarie 71.01.03 42.000,00 41.989,98 

51.02.01.03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII PUBLICE 
SEDIUL PRIMARIA TG NEAMT-C1 COD SMIS 137367 - proiectare 

71.01.30 68.500,00 68.488,80 

51.02.01.03 ECHIPAMENTE INFORMATICE (PC/SERVER IMPOZITE/IT 
/IMPRIMANTA/MOBILIER) 

71.01.03 23.000,00 22.857,85 

51.02.01.03 APLICATII INFORMATICE-LICENTE - APLICATII INFORMATICE-
LICENTE 

71.01.03 35.000,00 33.895,20 

61.02.03.04 MASINI, ECHIPAMENTE ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT –SKODA  71.01.02 150.000,00 149.711,15 

61.02.05 APARAT RESPIRAT ISU 71.01.30 4.500,00 4.165,00 

65.02.03.02 CONSTRUIRE CORP CENTRAL -SCOALA GIMNAZIALA "ION 
CREANGA" – hidranți, geamuri, uși desfumare 

71.01.01 48.360,00 34.165,89 

65.02.03.02 Lucrari reabilitare instalatie termica Corp A Corp B-Gradinita V Conta  71.01.03 100 0 

65.02.04.02 REABILITARE TEREN SPORT CORP B (COLEGIUL I CREANGA) 
SCOALA BARIERA  

71.01.01 25.000,00 0 

65.02.04.02 REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE -
COLEGIUL TEHNIC"ION CREANGA" – Proiectare, scări acces sală de 
sport- corp A2 

71.01.01 45.000,00 31.800,00 

65.02.04.02 DOTARI-CENTRALA SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA – 2 
centrale termice 

71.01.03 57.800,00 44.906,36 

65.02.04.02 Reabilitare corp principal Colegiul Stefan cel Mare – rest de plată 71.01.03 68.000,00 67.194,54 

65.02.04.02 LUCRARI REABILITARE INSTALATII ELECTRICE CORP B 
COLEGIUL STEFAN CEL MARE – central de alarmare și sistem 

71.01.01 98.000,00 97.996,94 
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incendiu, paratrăznet 

65.02.04.02 REABILITARE CORP GRADINITA (AFM/POR)- SC GIM I. CREANGA -  71.01.30 10.000,00 0 

65.02.04.02 REABILITARE CORPURI SCOALA BARIERA(AFM/POR) COLEGIUL 
TEHNIC ION CREANGA –  

71.01.01 10.000,00 0 

65.02.50 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI-IT 
MOBILE,RESPECTIV TABLETE (POC AXA 2.23)  

71.01.30 10.000,00 0 

65.02.50 IMBUNATATIREA INFRASTRUCT.ED IN VEDEREA EXTINDERII SI 
DOTARII SCOLII DOMNESTI GRIGORE GHICA VODA TG NEAMT – 
proiectare POR 

71.01.30 13.600,00 13.566,00 

65.02.50 IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIVE DIN 
ORASUL TG NEAMT(POR 2014-2020, AXA 13)  

71.01.30 7.800,00 0 

65.02.50   71.01.30 11.900,00 11.900,00 

65.02.50 LICEUL VASILE CONTA. - IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII 
EDUCATIONALE IN VEDEREA REABILITARII MODERNIZARII SI 
DOTARII LICEULUI VASILE CONTA – proiectare POR 

71.01.30 13.600,00 13.566,00 

66.02.06.01 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC sediu administrativ  din 
cadrul Spitalului  

71.01.01 200 0 

66.02.06.01 Amenajare spatiu Ambulanta-Statia Tirgu Neamt - Amenajare spatiu 
Ambulanta-Statia Tirgu Neamt 

71.01.01 6.000,00 0 

66.02.06.01 REABILITARE SPITAL ORASENESC SF DIMITRIE TG NT  71.01.01 2.000,00 0 

66.02.06.01 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC si lucr inlocuire tabla -
Pavilion Chirurgie  

71.01.01 600 0 

66.02.06.01 Reabilitare Pavilion Central si dotare Spital Orasenesc Sf Dimitrie Tg 
Neamt – SF – FINANTARE CNI 

71.01.01 56.000,00 55.930,00 

66.02.06.01 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC -bloc  alimentar 71.01.01 200 0 

66.02.06.01 REABILITARE SPITAL ORASENESC SF DIMITRIE CORP C1 SI C7 – 
proiectare POR  

71.01.01 25.000,00 24.375,00 

66.02.06.01 Ambulatoriu de specialitate – izolare termică 71.01.01 120.700,00 118.621,87 

66.02.06.01 Reabilitare termica cladire Policlinica – acoperiș 71.01.01 109.500,00 109.131,30 
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66.02.06.01 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC -Pav Pediatrie si 
Cardiologie   -  

71.01.01 300 0 

66.02.06.01 Reparatii capitale -Salon terapie intensiva si sectia chirurgie generala  71.01.01 200 0 

66.02.06.01 REABILITARE BLOC OPERATOR(SECTIA CHIRURGIE)  71.01.01 300 0 

66.02.08 Reabilitare spatiu Cabinet medical scolar-stomatologie - Reabilitare 
spatiu Cabinet medical scolar-stomatologie la Sala de sport CN Stefan 
cel Mare  

71.01.01 50.000,00 49.919,85 

67.02.03.02 REABILITARE  BIBLIOTECA ORASANEASCA TG. NEAMT (PT/CT)  71.01.01 15.000,00 0 

67.02.50 MODERNIZARE SI REABILITARE ZONA PARC CETATE STR1 DEC 
1918(inclusiv zona strand)  

71.01.01 250.000,00 250.000,00 

67.02.50 AMENAJARE BAZA SPORTIVA (REAMENAJAT ZONA)  71.01.01 70.000,00 0 

67.02.50 BAZIN DIDACTIC (taxe avize retele utilitati)  71.01.01 50.000,00 29.750,00 

68.02.11 REABILITARE IMOBIL CRESA –inlocuire racorduri electrice 71.01.01 51.000,00 31.993,27 

68.02.50.50 PROIECT CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR -
consultanta 

71.01.30 35.000,00 25.000,00 

68.02.50.50 SERVICII DE ELABORARE SI PREDARE  STUDIU DEPUNERE 
PROIECT  

71.01.30 35.000,00 30.000,00 

70.02.03.30 BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 AP  - BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 
AP  

71.01.30 240.000,00 0 

70.02.03.30 BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 AP  - BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 
AP – plăti MDRAP 

71.01.01 13.265.000,00 9.585.902,94 

70.02.03.30 EFICIENTIZARE ENERGETICA 30 BLOCURI -POR  71.01.30 30.400,00 0 

70.02.03.30 PROIECT REABILITARE 5 BLOCURI  -proiectare 71.01.30 100.000,00 82.000,00 

70.02.03.30 PROIECT REABILITARE 10 BLOCURI  -proiectare 71.01.30 118.000,00 117.572,00 

70.02.03.30 EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC 1.2/3 C1, M4 -  71.01.30 20.000,00 0 

70.02.05.01 REABILITARE RETELE APA POTABILA ORAS –lucrări rețea 71.01.01 965.000,00 72.089,14 

70.02.05.01 EXTINDERE/MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA BAILE 
OGLINZI  

71.01.01 113.000,00 0 

70.02.06 MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC -S-PAURI  71.01.01 20.000,00 12.727,54 
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70.02.06 EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC -RACORDURI ELECTRICE – plăti din 
anii anteriori 

71.01.30 40.000,00 36.711,85 

70.02.06 ILUMINAT EXTERIOR CASA CULTURII   71.01.01 30.000,00 0 

70.02.07 EXTINDERE GAZE NATURALE BLEBEA – lucrări efectuate 71.01.01 1.230.000,00 507.842,97 

70.02.50 MODERNIZARE PUTURI -STATIUNEA OGLINZI -TAXE SI AVIZE  - 
ANRM 

71.01.01 25.000,00 14.280,00 

70.02.50 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO+BARIERE  71.01.30 20.700,00 0 

70.02.50 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORASULUI TG NEAMT 2021-2027 
– consultanță 

71.01.30 20.000,00 20.000,00 

70.02.50 SERVICII DE PROIECTARE,CONSULTANTA COFINANTARE 
PROIECTE  - consultanță 

71.01.30 107.100,00 76.043,38 

70.02.50 MASURATORI CADASTRALE (locuinte ANL, bunuri DP-DR)  71.01.30 170.000,00 56.795,84 

70.02.50 SISTEM SUPRAVEGHERE ORAS (40 camere) - SISTEM 
SUPRAVEGHERE ORAS (40 camere) 

71.01.30 35.000,00 20.677,10 

70.02.50 MAJORARE CAPITAL SOCIAL SC CIVITASCOM SRL  72.01.01 10.000,00 0 

70.02.50 MOBILIER STRADAL :banci, cosuri  71.01.03 20.000,00 18.000,00 

74.02.03 STATII INCARCARE AUTO(AFM) - STATII INCARCARE AUTO(AFM) 71.01.01 15.000,00 0 

74.02.05.02 ACHIZITIE SI MONTARE PLATFORME SUPRATERANE 
COLECTARE SELECTIVA GUNOI – pe str. Mărășești, Cuza 
Vodă(Lic.V.Conta), M.Eminescu(piata), M.Eminescu(BlM6-M9), Pictor 
Grigorescu(G4-100), 22 Decembrie(Bl.M8 și M15) 

71.01.01 70.000,00 70.000,00 

74.02.05.02 REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI IN ORASUL 
TG NEAMT  - amenajare support platforme 

71.01.01 5.000,00 2.380,00 

74.02.06 EXT RETEA CANALIZARE ORAS TG NEAMT(OG 28/2013)  71.01.01 1.100,00 0 

74.02.06 REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI IN ORASUL 
TG NEAMT   

71.01.01 500 0 

74.02.06 REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI MICROSTATIE 
EP. BAILE OGLINZI  

71.01.01 2.000,00 0 

74.02.06 CANALIZARE MENAJERA IN CARTIERELE HUMULESTI SI 
BLEBEA.POMETEA -AFM   

71.01.01 400 0 
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80.02.01.10 CONTRIBUTIE INFIINTARE CLUSTERE CENTURA ORAS  55.01.42 1.000,00 0 

80.02.01.10 CONTRIBUTIE PROIECT ADI ECO  55.01.42 48.500,00 48.483,00 

80.02.01.10 CONTRIBUTIE PROIECT A.D.I. AQUA  55.01.42 30.700,00 0 

84.02.03.03 Plan mobilitate urbana - Plan mobilitate urbana- consultanță 71.01.30 20.000,00 20.000,00 

84.02.03.03 Buldoexcavator - Buldoexcavator 71.01.02 20.000,00 0 

84.02.03.03 AMENAJARE PARCARI TG. NEAMT – P3, 6,8 71.01.01 260.000,00 192.998,59 

84.02.03.03 Lot 3 Modernizare 21 strazi in Orasul Tg Neamt- 9,686 km (CNI/PNRR)  71.01.01 23.000,00 0 

84.02.03.03 Amenajare parcare primaria noua - Amenajare parcare primaria noua 71.01.01 10.500,00 0 

84.02.03.03 Autocamion - Autocamion 71.01.02 50.000,00 0 

84.02.03.03 Lot2 Modernizare 10 strazi in Orasul TG Neamt+ str acces Bloc locuinte 
sociale (BL/CNI/PNRR)  

71.01.01 17.000,00 0 

84.02.03.03 MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TG. NEAMT  71.01.01 1.265.000,00 1.119.859,51 

84.02.03.03 MODERNIZARE DC7 ORAS TG. NEAMT  71.01.01 500.000,00 4.823,78 

84.02.03.03 Modernizare strazi in cartier Blebea+Pod Blebea+Punte pietonala(CNI)  71.01.01 13.800,00 0 

84.02.03.03 Marcaje stradale - Marcaje stradale 71.01.01 85.000,00 76.181,36 

      20.638.860,00 13.517.394,00 
 
 

    

 

 

CHELTUIELI PE OBIECTIVE 2021 - CREDITE 
20 

   
     Capitol Obiectiv Articol Suma 

finantata din 
credite 
bugetare 

Platit 

67.07.50 Reabilitare și modernizare zona Parc Cetate 
str. 1 Dec. 1918 (inclusiv zona ștrand)  

71.01.01 6151580 4956731,96 

70.07.03.30 70.07.03.30 - BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 
APARTAMENTE 

71.01.01 2575140 1543495,02 
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84.07.03.03 84.07.03.03 - Modernizare strazi in Orasul 
Targu Neamt - lot I credit 

71.01.01 3524100 3524098,85 

      12250820 10024325,83 
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CAPITOLUL VI – FOND LOCATIV 

In ceea ce priveste solicitarile de locuinte ANL si sociale, in anul 2021 au 

fost inregistrate un număr de 33 de cereri, pana in prezent la Primaria orasului 

Targu- Neamt fiind inregistrate un numar total de aproximativ 1041 de cereri. 

Pentru toate aceste cereri  au fost transmise raspunsuri tuturor solicitantilor prin 

care acestia sunt instiintati că cererile lor sunt luate in evidenta Primariei orasului 

Târgu-Neamt si ca in momentul in care Primaria va dispune de locuinte, acestea 

vor fi mediatizate si repartizate conform legislatiei in vigoare. 

Au fost trimise notificari chiriasilor de locuinte ANL, sociale si beneficiarilor 

imprumutului acordat pentru cumpararea unei locuinte, conform OG nr. 19/1994 

care au restante la plata chiriilor si a ratelor.  Au fost  transmise somatii catre 

locatarii care au datorii mai mici de trei chirii si sase rate la aceste locuinte. 

 La inceputul anului 2019 au fost recalculate tarifele la chirii la blocurile ANL- 

M5 si M6, str. 22 Decembrie si V1, str. Stefan cel Mare si la locuintele sociale. 

Aceste tarife au fost majorate cu rata inflatiei, conform legislatiei in vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocurile ANL- bl. M5, M6, V1si  

recalculate chiriile titularilor care au implinit varsta de 35 de ani, conform legislatiei 

in vigoare. 

Au fost prelungite contractele de inchiriere la blocul de locuinte sociale- bl. H1, 

str. Cuza Voda, conform legislatiei in vigoare. 

 Au fost intocmite adeverinte care fac dovada platii integrale a locuintelor care 

au apartinut fondului locativ al Primariei orasului Targu-Neamt, cumparate de catre 

actualii proprietari. 

 Au fost intocmite referate, materiale informative, raspunsuri la adrese, situatii 

catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte organizatii sau institutii de stat. Au fost 

intocmite solicitari catre alte institutii de stat. 

In blocul de locuinte ANL - V1, bd. Stefan cel Mare, ca urmare a renuntarii 

unor chiriasi la locuintele inchiriate, s-au eliberat 3 apartamente. In urma unui 

control efectuat la blocurile de locuinte ANL - M5 si M6, bd. 22 Decembrie au fost 

eliberate inca 7 locuinte. Din totalul acestor locuinte eliberate, in numar de 10, au 

fost efectuate doua schimburi de apartamente si repartizate 6 locuinte, urmand ca 

restul sa fie repartizate in anul 2022.   

 Procedura de vanzare a apartamentelor ANL, demarata din 2019, se va 

finalizata in anul 2022, pentru a putea scoate la vanzare aceste locuinte. 

 

CAPITOLUL VII – RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI 

 

 Au fost întocmite şi transmise: 

 - 30 de adrese de informare către asociaţiile de proprietari privind obligaţiile 
pe care le au asociaţiile conform prevederilor Legii nr.196/2018; 
 - 18 răspunsuri la adrese, comunicări sau cereri; 
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 -  1 comunicare a unei contestaţii la listele de plăţi depusă de către un 

membru al unei asociaţii de proprietari, în conformitate cu legea; 

-  2 adrese de transmitere a unor documente către Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanei Tg. Neamţ; 
 -   2 răspunsuri la petiţiile înregistrate; 
 -   4 informări ale asociaţiilor de proprietari privind legislaţia în vigoare; 
 -   2 adrese de transmitere a unor documente solicitate de către un birou 
notarial; 
   -  2 solicitări de documente de la direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei 
oraşului Târgu-Neamţ, în vederea transmiterii acestora către birourile notariale; 
 A fost redactat şi transmis un raport narativ referitor la stadiul implementării în 
anul 2020 a măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020. 
 Au fost efectuate 11 deplasări în vederea verificării pe teren a unor situaţii 
semnalate de către membrii asociaţiilor de proprietari. 
 
 Referitor la activitatea de probaţiune desfăşurată în perioada sus-menţionată, 
au fost primite şi înregistrate un număr de 38 dosare, transmise de Serviciul de 
Probaţiune Neamţ în vederea efectuării de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, de către persoane condamnate penal definitiv. 
 - 33 de persoane şi-au executat obligaţiile, 5 persoane urmând să termine 
efectuarea muncii în cursul anului 2022. 
 Cele 33 de persoane au efectuat cumulat 2970 de ore muncă neremunerată 
în folosul comunităţii. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII –TRANSPORTURI, ILUMINAT PUBLIC 

 Au fost eliberate un număr de 3 autorizaţii de transport şi un număr de 4 

autorizaţii de taxi  persoane în regim de taxi,  în conformitate cu prevederile 

Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului 

Târgu Neamţ proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru 

autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum şi 

taxa(redevenţa) pentru locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 

2022. 

 A fost supus spre analiză, dezbatere şi aprobare în Consiliul Local al oraşului 

Târgu Neamţ proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ” 

 Au fost soluţionate sesizările venite din partea cetăţenilor oraşului cu privire  la 

iluminatul public, sistematizarea rutieră, transportul în regim de taxi, protecţia 

mediului, gestionarea câinilor fără stăpân, investiţii, etc. 

 Au fost mai multe convocări a Comisie de siguranţă a circulaţie din cadrul 

primăriei unde au fost dezbătute probleme legate de siguranţa traficului rutier, 

precum şi siguranţa pietonilor, de pe raza oraşului Târgu Neamţ.  
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 Au fost întreprinse  acţiuni de control, în colaborare cu Poliţia Locală şi Poliţia 

Rutieră a oraşului Târgu Neamţ, asupra activităţi de transport public local în 

regim de taxi; 

 Au fost întreprinse activităţi de ornare a oraşului cu instalaţii de iluminat festiv 

pentru perioada Sărbătorilor de iarnă. 

 Au fost întreprinse activităţi privind sistematizarea rutieră pe raza oraşului Târgu 

Neamţ. 

 Împuternicitul Primarului cu privire la gestionarea câinilor comunitari de pe raza 

oraşului Târgu Neamţ. 

 Au fost întreprinse măsuri de întreţinere la sistemul de iluminat public stradal şi 

pietonal din oraşul Târgu Neamţ. 

 Au fost supuse verificării tehnice periodice, conform PTA1, centralele termice 

care aparţin Primăriei oraşului Târgu Neamţ;  

 Participare la recepţia lucrărilor şi serviciilor executate pe raza oraşului 

 Au fost soluţionate cererile venite din partea unor Instituţii cu privire la iluminatul 

public, sistematizarea rutieră, transportul în regim de taxi, protecţia mediului, 

gestionarea câinilor fără stăpân, investiţii, etc. 

 Membru în Comisia de Siguranţa Circulaţiei din Cadrul Primăriei oraşului Târgu 

Neamţ. 

 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în Adunarea  Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 

 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în Consiliul Director al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 

 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în  Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”. 

 Reprezentantul oraşului Târgu Neamţ în Consiliul Director al Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”. 

 

Activitatea de taxi persoane pe raza oraşului : 

Situaţia autorizaţiilor la data de 31.12.2021: 

 64 - autorizaţii de taxi persoane valabile; 

 80 - autorizaţii de taxi (maşini pentru taxi), aprobate în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificarile şi completările ulterioare. 

 
 
Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ - 
teritorială a oraşului Târgu Neamţ la data de 31.12.2021 
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Lista operatorilor de taxi persoane la data de 31.12.2021 

 

 

Nr. 
crt. 

 Denumirea locului de aşteptare a taxiurilor 
pentru clienţi  

Numărul 
locurilor de 
aşteptare 

1 Parcare Biserica ”Adormirea Maicii 
Domnului” – str. Ştefan cel Mare 

19 

2 Platou lateral al restaurantului “Central”- 
Str.Mărăşeşti. 

12 

3 Str. Plopului – în spatele Pieţei 
Agroalimentare 

5 

4 Parcare Primăria oraşului Târgu Neamţ. 3 

5 Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de 
sticlărie) 

3 

6 Str. Cuza Vodă- în faţă la S.C. Socom 
Unire S.A. 

7 

7 Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la 
şcoala nr.3, Humuleşti.  

8 

8 Gara oraşului Târgu Neamţ. 9 

9 Humuleştii Noi – în staţia de autobuz, 
sensul de circulaţie Târgu Neamţ - Piatra 
Neamţ. 

4 

10 Blebea – în faţa magazinului ”Super Coop” 2 

11 Condreni  - în faţa şcolii. 4 

12 Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 

 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A 
TAXIURILOR PENTRU CLIENŢI 

80 
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Nr. 

crt 

Denumire 

operator 

taxi 

Sediu 
Persoană de 

contact 

Perioada de 

delegare 

Nr. 

aut. 

transp

ort 

Nr.de 

înmatriculare 

Nr. 

aut. 

taxi 

1 Măriuţa 

Gheorghe 

P.F.A 

Tg. Neamţ , str.22 

Decembrie, bl.N6, 

sc.A, ap.5 

Măriuța 

Gheorghe 

2019 - 2024 1 

 

NT 05 FYD 1 

2 Asiminei 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț , Aleea 

Zimbrului bl.B4, sc.B, 

ap.40 

Asiminei Ioan 2019 - 2024 2 

 

NT 99 NIC 2 

3 Iacoboaiei 

V. Cristian 

I.I. 

Tg. Neamț , str. 

Prundului, nr. 7 

Iacoboaiei 

Cristian 

2021-2026 3 

 

NT 04 YAC 

 

3 

4 Matasă 

Dragoş 

PFA 

Tg. Neamț , Aleea 

Zimbrului bl.B4, sc.B, 

ap.25 

Mătasă Dragoș 

 

2019 - 2024 4 

 

NT 18 MYR 4 

5 Preda 

Vasile P.F. 

Tg. Neamț, 

str.Abator,nr.15A 

Preda Vasile 2019 - 2024 5 

 

NT 05 USD 5 

6 Dascălu 

Ioan P.F. 

Tg. Neamț, str.Cuza 

Vodă, bl.A11, sc.B, 

ap.37 

Dascălu Ioan 2019 - 2024 6 NT 25 DID 6 

7 Gaman I 

Constanti

n I.I. 

Tg. Neamț, str.Mihai 

Viteazu, nr 31 

Gaman I 

Constantin 

2020 -2025 

 

7 

 

NT 97 CYV 7 

8 Oglinzanu 

Gh. 

Gheorghe 

PFA 

Tg. Neamţ, Str. 

B.P.Haşdeu, nr. 22 

Judeţul Neamţ 

Oglinzanu 

Gheorghe 

2019 - 2024 8 NT 11 ROC 8 

9 Mihailă 

Ovidiu I.I. 

Tg. Neamț, Aleea 

Zimbrului, bl. B11, 

scara C, etaj 2, ap. 47 

Mihailă Ovidiu 2020 – 2025 

 

9 

 

NT 61 ZEN 

 

9 

10 Ticu E. 

Gheorghe 

PFA 

 

Tg. Neamț, 

str.Caşistrat Hogaş, bl. 

B13, sc. B, ap. 33, jud. 

Neamt 

Ticu E. 

Gheorghe 

2020- 2025 

 

10 NT 01 KEN 

 

 

10 

11 Iacoboaie 

Alexandru 

Tg. Neamț ,str.Pictor 

NicolaeGrigorescu, 

Iacoboaie 

Alexandru 

2020 - 2025 11 

 

NT  93 YAC 

 

11 
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I. I. bl.G4/100, scara A, etaj 

3, ap. 78 

NT 97 YAC 41 

12 Oglinzanu 

Constanti

n Ciprian 

P.F. 

Tg.Neamț,str.Bogdan 

Petriceicu Hașdeu, 

nr.22 

Oglinzanu 

Constantin 

Ciprian 

2019 - 2024 

 

12 

 

NT 11 MAY 12 

13 Maftei 

Vasile 

Ciprian 

P.F. 

Tg. Neamț, str. Cuza 

Vodă,bl.A3, sc.B, ap.14 

Maftei Vasile 

Ciprian 

2019 - 2024 13 

 

NT 05 LHJ 13 

14 Mariean 

Șchiopu 

Gheorghe 

P.F.A 

Tg. Neamț, slt. Radu 

Teoharie, bl.D3, sc.A, 

ap.8 

Mariean 

Șchiopu 

Gheorghe 

2018 - 2023 

 

14 

 

NT 70 PUI 

 

14 

15 Axinte I. 

Ciprian-

Ioan P.F.A 

Tg. Neamț, aleea 

Zimbrului, bl. B3, sc. C, 

etaj 4, ap. 59, jud. 

Neamt 

 

Axinte Ciprian 2021-2026 15 NT 14 AXC 15 

16 Rîpeanu 

Ionuţ I.I. 

Tg. Neamţ, str. 

Panazol, bl. A112, sc. A, 

etaj 1 

Rîpeanu Ionuţ 2017 - 2022 16 

 

NT 09 ZHF 16 

17 Lazăr 

Constanti

n P.F.A 

Tg. Neamț, 

str.Fdt. Văii, nr.1 

Lazăr 

Constantin 

2019 - 2024 17 

 

 

 

NT 05 SBL 17 

18 Rânja 

Dumitru 

Cătălin I.I. 

Tg. Neamț, B-dul 

Ştefan cel Mare, nr. 43, 

bl.B1, sc. C, Etaj 3, ap. 

25 

Rânja Dumitru - 

Cătălin 

2021-2026 18 

 

NT 72 RNJ 18 

19 Marian A. 

Nicolae I.I 

Tg. Neamt, b-dul 

Ştefan cel Mare, nr. 32, 

bl.M11, sc. B, etaj 2, ap. 

19 

Marian A. 

Nicolae 

2017 - 2022 19 

 

NT 08 FRU 

 

19 

20 Tănăsescu 

Florin 

Tg. Neamț, str. Vultur, Tănăsescu 2017 -2022 20 NT 92 MAF 20 
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P.F.A nr.17 Florin  

21 Macxim 

Relu I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, nr. 38, 

bl.M3, ap 13 

Maxcim Relu 2017 - 2022 21 

 

NT 74 RAY 21 

22 Movilă 

I.Vasile I.I. 

Tg. Neamţ, str. 

alexandru Lăpuşneanu, 

nr. 1, Bl. A2, Sc. A, Ap. 

10 

Movilă Vasile 2018 - 2023 23 NT 29 MOW 23 

23 Bobescu 

Mihai PFA 

Tg. Neamţ, Str. Cuza 

Vodă, nr. 2, bl. D1,sc. 

B, ap. 31 

Bobescu Mihai 2018 - 2023 24 NT 27 MTB 24 

24 Feştilă 

Vasile I.I. 

Tg. Neamț, str. Baile 

Oglinzi, nr. 23 

Festila Vasile 2018 - 2023 25 

 

NT 28 VVV 

 

25 

 

 

25 Grigoraş 

C.A. 

Constanti

n I.I. 

Tg. Neamţ, Fdt. Fierari, 

nr.4 A, 

Grigoraş 

Constantin 

2018 - 2023 26 

 

NT 65 GRI 26 

26 Ghidu 

Constanti

n Cătălin 

PFA 

Tg.Neamț,str. Petru 

Rareş, nr. 5 bl.3, ap. 15 

Ghidu 

Constantin 

Cătălin 

2019 - 2024 27 

 

NT 24 ERI 

 

27 

27 Vicol 

Cezar 

Gheorghe 

P.F. 

Tg. Neamț, b-dul. 

Mihai Eminescu, bl. 

F5,sc. C, etaj 1, ap.34 

Vicol Cezar 

Gheorghe 

2018 - 2023 

 

 

 

36 

 

 

 

 

NT 99 VIC 63 

28 Stan Ilie 

I.I. 

Tg.Neamț, str.Batalion, 

nr.2 

Stan Ilie 2018 - 2023 39 

 

NT 05 KMT 72 

29 Pop C. 

Dumitru 

Taxi I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Alexandru Lăpuşnenu, 

nr. 7 

Pop C. Dumitru 2017 - 2022 37 

 

MT 74 CRY 65 

30 Kovacs Tg. Neamţ,str. Kovacs Adrian 202021- 2026 40 NT 30 KAB 45 
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Adrian I.I. Română, nr. 40   

 

 

31 Chirilă 

Ivghenie 

Eliade 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 22 

December, bl. L1, sc. A, 

etaj 3, ap.15 

 

Chirilă Ivghenie 

Eliade 

2019 - 2024 41 

 

 

NT 83 ELI 

 

70 

32 Leonte 

Vasile –

Ciprian I.I. 

Tg. Neamţ, str. 

Alexandru Lăpuşnenu, 

nr. 1, bl.A2, sc. A, ap. 

10 

Leonte Vasile –

Ciprian 

2019 – 2022 

 

42 NT 09 KRW 

 

40 

33 Iftime 

Marius – 

Daniel I.I. 

Tîrgu Neamţ, str. 

Codrului, nr.2, bl. B7, 

ap. 26 

Iftime Marius 

Daniel 

2018 - 2023 

 

30 

 

NT11 MGI 

 

60 

 

 

 

34 Dulamă 

Vasile 

P.F.A 

Tg. Neamţ, str. Ion 

Creangă, nr.15 

Dulamă Vasile 2020 - 2025 31 

 

NT 56 DVT 

 

44 

 

 

 

35 Trifan 

Constanti

n – Alin 

I.I. 

Tg. Neamţ, str. Siret, 

nr. 10 

Trifan 

Constantin Alin 

(Catană Ion) 

2017 - 2022 33 

 

NT 10 BDR 

 

36 

36 Roşu 

Neculai – 

Claudiu 

P.F.A. 

Tg. Neamţ, str. 

Tăbăcari, nr. 2A 

Roşu Neculai – 

Claudiu 

2020 - 2025 44 

 

NT 77 MON 54 
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37 Lariu -

Rusu – 

Movilă- 

Constanti

n I.I 

Tg. Neamţ, str. 

Mărăşeşti, nr. 44, bl. 

B15, sc. A, ap. 14, etaj 

3 

Lariu -Rusu – 

Movil - 

Constantin 

2020 - 2025 

 

 

45 

 

 

NT 77 LUX 

 

57 

 

 

 

 

 

38 Coşofreţ 

V. Vasile 

I.I. 

Tg. Neamț, str. Petru 

Rareş, bl. B2, ap. 3, 

Judeţul Neamţ 

Coşofreţ V. 

Vasile 

2017 - 2022 29 

 

NT 44 PAU 

 

38 

NT 92 WAS 

 

59 

NT 67 WAS 50 

39 Eddden 

Taxi SRL-D 

Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, bl. B1, 

sc. B, etaj 1, ap 11 

Cucoş Ionel 2019 - 2024 32 NT 79  PIC 

 

66 

40 Melinte 

Ioan I.I 

Tîrgu Neamţ, str. 

Ştefan cel Mare, nr. 

106, bl. V1, sc. A, ap.20 

Melinte Ioan 2018 - 2023 

 

38 

 

 

 

NT 25 BRM 

 

51 

NT  27 BRM 

 

64 

 

41 Gorcea 

Vergil PFA 

Tg. Neamţ, str. 

Calistrat Hogaş, nr. 1, 

bl. B13, sc. C, etaj 3, 

ap. 50 

Gorcea Vergil 2018 - 2023 45 NT 28 CAT 58 

42 Tanasă V. 

V. Vasile 

I.I. 

Tg. Neamţ, Str. Băile 

Oglinzi, nr. 23 

Tănasă V. 

Vasile 

2017 - 2022 34 

 

NT 78 TVY 

 

42 

43 Boroeanu 

Neculai 

I.I. 

Tg. Neamţ, str. 

Alexandru 

Lăpuşneanu, nr. 9 

Boroeanu 

Neculai 

2019 - 2023 35 NT 12 ETX 

 

37 

NT 02 ETX 53 
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44 Stan P. 

Ştefan I.I. 

Tg. Neamţ, b-dul 22 

Decembrie, nr. 2, bl. 

L1, sc. B, etaj 3, ap. 29 

Stan Ştefan 2020-2023 

 

46 NT 01 ETX 55 

45 SC Marcos 

92 SRL 

Tg. Neamț, str. Cuza 

Vodă, nr. 10 

Coșofreț 

Mioara 

2018 - 2023 28  

 

 

  NT 10 LEO 28 

  NT 64 LEU 29 

  NT 12 LEO 30 

  B 53 UAV 31 

  NT 13 LEO 32 

  NT 45 LEU 33 

  NT 43 LEO 34 

  NT 03 LEO 74 

  NT 54 LEO 39 

  NT 11 LEU 73 

  NT 39 LEU 71 

  NT 54 LEU 43 

  NT 92 LEO 46 

  NT 40 LEU 49 

  NT 43 LEU 47 
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CAPITOLUL IX – ACȚIUNI PE LINIE DE PROTECȚIA MEDIULUI 

a) Acţiuni privind depistarea depozitelor necontrolate de deşeuri menajere, a locurilor  
nesalubrizate (râu Ozana amonte şi aval). Acţiunile s-au desfăşurat în mai multe etape, 
la unele au participat şi reprezentanţi ai altor instituţii abilitate. S-a făcut apel la spiritul 
gospodăresc al cetăţenilor printr-un anunţ în care se reamintea că luna aprilie este 
declarată "LUNA CURĂŢENIEI". 
b) Monitorizare postînchidere depozit de deseuri menajere inchis al orasului Targu-
Neamt, acțiune de cosire si  degajare teren de iarba si arbusti crescuti spontan.  
c) Din cantitatea de 1820 tone de deseuri ramasa de relocat din spatiul de depozitare 
temporara a orasului Targu-Neamt de catre entitatea noastra, nu s-a relocat nimic. S-au 
demarat proceduri de inchidere pe amplasament a spatiului de depozitare temporara, s-
a realizat proiectul tehnic. 
d) Referitor la obligatiile administratiilor publice locale prevazute in Ordonanta de 
Urgenta nr.196/2005  privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prin care se prevede:” o contributie de 50 lei/tona datorata de unitatile administrativ-
teritoriale incepind cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de 
diminuare cu 50% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si 
incredintate spre eliminare finala…”, obiectivul nu s-a indeplinit din motiv ca generatorii 
de deseuri (populatie/agenti economici) nu fac cselectarea deseurilor si  agenti 
economici colectori nu raporteaza UAT-ului cantitatile  colectate. 
e) Notă: Populaţia, agenţii economici si instituţiile publice au fost înştiinţate de 
nenumărate ori cu privire la obligaţiile pe care le au de a încheia contracte pentru 
prestarea serviciului de salubrizare, în vederea îndeplinirii obiectivului din proiectul 
«Sistemul de Management Integrat al Deseurilor » SMID - proiect pentru realizarea unui 
sistem eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor. 

Este foarte importanta colectarea selectiva a deseurilor pentru diminuarea 

cantitatii de deseuri incredintate spre eliminare finala. 

Au fost mai multe acţiuni comune cu Poliţia Locală de monitorizare a domeniului 

public privind salubrizarea. 

f) Vizualizare in teren a spatiilor verzi degradate cu vegetatie spontana in vederea 
defrisarii si curatirii. 

g) Colaborare prin consiliere la toate proiectele derulate prin UAT, de reabilitare spatii 
verzi si protectia mediului. 
S-au initiat si aprobat HCL-uri si alte formalitati solicitate ce catre cele doua Asociatii 

de Dezvoltare Intercomunitara, respectiv „Aqua Neamt” si „Econeamt”. S-a participat la 
Adunarile Generale ale Asociatiilor convocate de catre cele doua Asociatii de 
Dezvoltare Intercomunitare. 
 

Alte acţiuni desfăşurate în anul 2021: 

 s-a analizat documentatia  obiectivelor ce au fost discutate de Colectivul de 
analiză tehnică,  numit prin Ordinul Prefectului la Agentia pentru protectia Mediului 
Neamt; 
 s-a colaborat cu comisarii Gărzii de Mediu Neamţ la solicitarea acestora la 
sesizări ale cetăţenilor, prin punere la dispozitie de date si informaţii, însoţirea în teren şi  
întocmirea Notelor de constatare. 
 au fost consiliaţi şi informaţi cetatenii, pe diferite probleme de specialitate.  
 s-a urmarit activitatea si obligatiile contractuale ale operatorului SC Eurosal 
Trade SRL Targu-Neamt.  
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 s-au vizualizat periodic platformele de colectare deseuri menajere/reziduale si 
reciclabile. 
 

 

CAPITOLUL X- URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. Compartiment Urbanism  

În  cursul anului 2021, la Serviciul Urbanism au fost repartizate  un număr de 

peste  2200 documente, după cum urmează : 

        Certificate de urbanism eliberate– 389 

 

1.1.  Autorizaţii de construire eliberate – 257 din care : 

- 53   Autorizaţii  construire locuinţe 

- 23   Autorizaţii construire anexe gospodăreşti 

-   9   Autorizaţii construire extinderi  

- 12.  Autorizaţii construire spaţii comerciale  

-   2   Autorizaţii construire schimbare destinaţie 

-  34  Autorizaţii desfiinţare locuinţe 

-  34  Autorizaţii construire împrejmuiri la limita de proprietate 

-   0  Autorizatii lacașe de cult  

-  12  Autorizații modernizare  

-    0  Autorizație construire balcoane 

-    2  Autorizații construire  spații depozitare 

-  92  Autorizații bransamente  

-    6  Autorizatii intrare in legalitate   

1.2.  Comunicări la terminarea lucrărilor -118 

1.3.  Solicitări Certificate de edificare a construcției -104 

1.4.  Procese  verbale de recepție -118 

1.5.  Autorizații bransament electric,apa și canal -140 

 

Ca rezultate financiare, prin veniturile aduse la bugetul Primăriei din taxe :  

-     certificate de urbanism = 13 251,31  lei 

- autorizaţii construire     =  493 699,184 lei 

- autorizații bransament electric,apa și canal= 4 715,38   lei 

- avize spargere drum     =   16 995,97  lei 

- regularizare taxa Autorizație de construire =64 827,5 lei 

 

TOTAL  593 489,344     lei 

 

2. Compartiment Concesiuni-închirieri 

1) Contracte de concesiune/inchiriere  -  20 contracte; 

2) Contracte de comodat -4 contracte; 

3) Vanzari terenuri -5; 

4) Acorduri de amplasare -   103; 
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5) Acte aditionale la contracte – 22; 

6) Procese verbale la proceduri de  licitatii -   15; 

7) Oferte inregistrate pentru licitatii in vederea concesionarii terenuri/spatii: 6; 

8)  Procese verbale de predare –primire  - 20; 

9)  Proiecte de hotarare, rapoarte de specialitate – 40; 

10) Notificari de plata     - persoane juridice - 30; 

                                       - persoane fizice  - 10; 

11) Adrese- corespondenta referitoare la exercitarea atributiilor de administrare a 

domeniului public si privat – 380 doumente 

12) Note interne transmise in institutie-30; 

13) Anunturi de licitatie-28; 

 

*Preluarea contractelor pentru spatiile inchiriate in Ambulatoriul  de specialitate al 

orasului Târgu Neamt, urmarirea lor si intocmirea de noi proceduri de licitatie 

*Preluarea contractelor de inchiriere  pe terenuri-pasuni urmarirea si intocmirea 

de noi proceduri de scoatere la licitatie conform OG 57/2019. 

 

 

 CAPITOLUL XI – FOND FUNCIAR-REGISTRU AGRICOL 

  
Activitati desfasurate: 

            - rezolvarea problemelor de fond funciar,      

            - eliberarea titlurilor de proprietate titularilor;              

           - eliberarea de certificate de producator, acordarea vizelor trimestriale; 

           - eliberarea adeverintelor prin care se atesta un fapt sau o situatie – din baza de 

date al serviciului;    

           - întocmirea raspunsurilor la cereri si la diferite reclamatii, sesizari, etc.; 

           - efectuarea activitatii de consiliere a cetatenilor privind problemele specifice 

serviciului;               

           - desfasurarea activitatilor în afara biroului (munca de teren); 

           - colaborarea cu celelalte compartimente ale primariei sau cu alte institutii;  

           - perfectionarea profesionala.   

   

FOND FUNCIAR  

      

Rezolvarea problemelor de fond funciar ce decurg din punerea în aplicare a 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

a Legii nr. 169/1997, a Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Titlurilor IV – VI din Legea nr. 247/2005, Legea 165/2013, constă în verificarea 

dosarelor aflate în lucru, verificarea situatiei juridice a terenurilor solicitate, verificarea 

vechilor amplasamente, pregatirea dosarelor pentru a fi analizate în cadrul sedintei 

Comisiei orasenesti de fond funciar, întocmirea raspunsurilor la diversele solicitari 

privind modul de aplicare a legilor sus amintite, întocmirea diferitelor comunicari, 
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înstiintari privind masurile stabilite de comisia locala de fond funciar si hotarârile 

comisiei judetene de fond funciar, pregatirea proceselor-verbale de punere în posesie, 

punerea efectiva în posesie cu terenurile agricole pe raza municipiului, întocmirea 

raspunsurilor la adresele diferitelor institutii (institutia prefectului, judecatorie, tribunalul, 

oficiul de cadastru, agentia domeniilor statului, politie, etc.) privind modul de aplicare a 

Legii fondului funciar, eliberarea diferitelor documente (extrase de pe planurile de fond 

funciar, titlurile de proprietate, ordinele prefectului, copii de pe dosarele de fond 

funciar, etc.) întocmirea diferitelor situatii, solicitari de avize, referate, procese-verbale 

de constatare pentru alte compartimente din cadrul primariei sau pentru alte institutii, 

întocmirea situatiilor centralizatoare privind stadiul aplicarii Legii fondului funciar.   

 Întocmirea raspunsurilor la cererile, sesizarile, reclamatiile, etc. (primite atât 

din partea persoanelor fizice si persoanelor juridice, diferitelor institutii, cât si din 

partea altor compartimente din cadrul primariei) repartizate în vederea solutionarii 

biroului cadastru se face dupa o prealabila verificare si documentare. În vederea 

solutionarii unor dosare sau pentru rezolvarea unor probleme agricole sau de fond 

funciar, angajatii biroului, pe lânga întocmirea raspunsurilor la cereri, se preocupa si 

de întocmirea de diferite referate, proiecte de hotarâri, procese-verbale de 

constatare, de întocmirea de situatii centralizatoare, anunturi, înstiintari, invitatii în 

vederea ridicarii titlurilor de proprietate sau a ordinelor emise de institutia prefectului, 

etc.  activitatilor în afara biroului (munca de teren) se face în scopul culegerii datelor 

pentru înscrierea în registrul agricol, verificarii vechilor amplasamente ale parcelelor 

revendicate, verificarii amplasamentului parcelelor repartizate, evaluarii pagubelor 

produse de animale la culturile agricole sau cu ocazia verificarii unor reclamatii, 

receptionarii parcelelor cultivate - parcele pentru care s-au solicitat subventii de stat, 

cu ocazia verificarii starii de fapt al terenurilor.    

Pe parcursul anului 2021 la Biroul Fond Funciar au intrat, spre rezolvare  112 

de cereri, sesizari, înstiintari, solicitari de date referitoare la problemele specifice 

biroului. Din cele 112 cereri, 85 au avut ca obiect diverse cereri, sesizari, comunicari, 

solicitari de date referitoare la terenurile restituite/atribuite, solicitari de puncte de 

vedere privind modul de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar, solicitari 

extrase de schite de fond funciar, contestatii, solicitari de date din dosarele depuse, 

completari de dosare,etc., – formulate atât de persoane fizice cat si de persoane 

juridice. Raspunsurile la aceste cereri s-au formulat în baza evidentelor biroului 

privind punerea în aplicare a Legii fondului funciar sau potrivit hotarârilor Comisiei 

locale de fond funciar. Restul de 27 cereri au constituit dosare depuse în vederea 

dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit si 

anexelor gospodaresti, în baza prevederilor art. 23, 27  si 36 din Legea nr. 18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau de modificare titluride 

proprietate, cereri care au fost solutionate fie prin eliberarea  titlurilor de proprietate, 

fie prin respingere, motivat de faptul ca nu faceau obiectul legilor funciare, fiind 

eliberate un numar de 12  titluri de proprietate.  
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Pentru definitivarea aplicării legilor funciare, se va reface corespondenţa cu 

persoanele cărora trebuie să li se mai elibereze titluri de proprietate, în vederea 

întocmirii documentaţiilor. Se va acorda o atenţie deosebită  întocmirii 

documentaţiilor care urmează a fi înaintate Comisiei Judeţene, astfel încât să 

cuprindă documentele necesare validării propunerilor Comisiei locale și a eliberării 

titlurilor de proprietate. 

În baza Legii nr. 17 din 7 martie 2014, privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea 

Agenţiei Domeniilor Statului în anul 2010 s-au înregistrat si soluţionat 20 cereri  de 

afisaj oferte de înstrainare terenuri agricole situate pe teritoriul administrativ al 

orașului Târgu-Neamt. 

În anul 2021 s-au eliberat un numar de 205 certificate de nomenclatura stradala și 

20 de adeverințe de nomenclatura stradala. 

Totodata, s-au eliberat 9 certificate de inregistrare vehicule ușoare si 9 adeverințe 

de radiere vehicule usoare. 

REGISTRU AGRICOL 

În  orasului Târgu-Neamt sunt înregistrate un  numar 87 Registre agricole din 

care: 45 în Târgu- Neamt, 4 Blebea, 5 Humulestii Noi, 26 Humulesti, 5 Strainasi, 1 

Societati, 3 Blocuri, în baza carora se poate concluziona ca la nivelul orasului Tîrgu 

Neamt figureaza înregistrate un numar de 3958 pozitii, din care  3345 gospodarii  

individuale, un numar de 65 pozitii cu personalitate juridica, 164 pozitii pentru persoanele 

cu domiciliul stabil la bloc  si 384 partide deschise pentru persoanele cu domiciliul pe alte 

localitati.  

Astfel, se poate concluziona că dintre cele 3345 gospodarii individuale, care sunt 

la nivelul orasului Tirgu Neamt, un numar de 135 gospodarii au declarat peste 2,00 ha 

teren arabil și/sau detin mai mult de 2 capete bovine, peste 10 capete ovine si caprine 

sau detin un numar mai mare de familii de albine si pasari de curte.    

În vederea completarii registrului agricol cetatenii trebuie sa stie ca în fiecare an 

se completeaza datele în registrul agricol  în baza unei declaratii date de catre cetatean 

sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia,de un alt membru 

major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor de catre persoanele împuternicite cu 

completarea registrului agricol. 

Se înscriu în registrul agricol numai gospodariile populatiei si unitatile cu 

personalitate juridica ce detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin 

animale si pasari pe specii si categorii, respectiv efectivele de pasari, bovine, porcine, 

ovine, caprine, cabaline si familii de albine. Înregistrarea familiilor de albine se face în 

registrul agricol  în localitatea de domiciliu al proprietarului. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/margaD/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp264422/00049656.htm
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Completarea datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de 

proprietate acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe 

baza de documente anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de 

gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, sub sanctiunea 

nulitatii. 

În cazul în care nu exista documente, înregistrarea în registrul agricol a 

datelor privind cladirile si terenurile,a titularului dreptului de proprietate asupra 

acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face pe baza 

declaratiei date sub semnatura proprie de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, 

de un alt membru major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii. 

Înscrierea datelor în registrul agricol se poate face si la sediul primariei în cazul 

în care capul gospodariei se prezinta din proprie initiativa sau pentru rezolvarea altor 

probleme. Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaratia prin 

posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin 

procura. 

Activitatea biroului registrul agricol se desfasoara si conform 

H.G.1632/29.12.2009 ce are ca obiectiv general evidenta si centralizarea automata a 

datelor din registrele agricole.  

În anul 2021 au fost eliberate un numar de 3137  adeverinte privind suprafetele 

de teren detinute de catre cetateni în vederea completarii dosarelor pentru : ajutor 

social, alocatie pentru sustinerea familiei, potrivit Legii 416/2001 cu prevederile H.G 

nr.50/2011, rechizite, bursa, telefonie mobila, subventie în agricultura, anchete sociale  

pentru centru de zi, comisia judeteana pentru persoane cu handicap, casa asigurarilor 

de sanatate, notariat, întocmirea de documentatii cadastrale, judecatorie si pentru 

eliberarea cartii de identitate. 

-   în cursul anului 2021 s-a răspuns la un numar de 475 cereri cu privire la constructii 

detinute de catre cetateni, adrese necesare la biroul de carte funciara, notariat sau 

judecatorie. 

-   pentru A.P.I.A au fost eliberate un numar de 467 adeverinte.  

Atestatele de producător atesta pentru orice fermier calitatea de producator 

agricol,îi faciliteaza accesul în piete,unde poate închiria mese si cântare pentru vânzarea 

produselor și se eliberează in baza Legii nr. 145 din 21 octombrie 2014. 

Aceste atestate se completeaza si sunt valabile 7 ani  de la data emiterii, se 

vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii în spatiul corespunzator 

perioadei pentru care se solicita acesta. 

Atestatul de producator nu este transmisibil si nu se admit modificari.  In anul 

2021 s-au eliberat 7 atestate de producător și 10 carnete de comercializare a produselor 

agricole. 
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Din activitatea specifica registrului agricol face parte si  eliberarea actelor în 

vederea arendarii terenurilor existente pe raza localitatii. 

In cursul anului 2021 au fost înregistrate un numar de 74 contracte de arenda cu 

suprafata totala de 53,19 ha, contracte încheiate pe o perioada de 1-10 ani. 

      

 CAPITOLUL XII - AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL 
ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE 

  

          1. Autorizarea punctelor de lucru si sediilor operatorilor economici, in 

conformitate cu HCL 129/2013, completată si actualizată prin HCL 147/2017 privind 

aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților economice și Autorizarea 

punctelor de lucru in Tg Neamt. 

 

 Această activitate a Compartimentului Consiliere, Prevenire, Control 

comercial și Autorizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Tg 

Neamț, este exclusiv determinată de legătura, care vizează aplicarea legislației 

specifice și administrative cu agenții economici care dețin sedii și puncte de lucru în 

care aceștia își desfășoară activitatea lor, destinată satisfacerii cererii de bunuri și 

servicii a populaței. 

În anul 2021, ca și în anul 2020, regimul a rămas relativ restrictiv în privința 

desfășurării activității agenților economici. În aceste condiții, afluența consumatorilor 

fiind semnificativ redusă, iar cheltuielile pentru desfășurarea activităților nemaiputând 

fi acoperite, au fost și cazuri de renunțare la activitatea desfășurată. 

Iar faptul că toată activitatea, îndeosebi economică, blocată sau încetinită a trebuit 

să se supună dispozițiilor stării de alertă, a presupus că singurele organe de control 

care au avut autoritate în teritoriu în aceast an, au fost doar cele ale Poliției, 

jandarmariei, poliției locale, și, în funcție de eventualele aspecte contravenționale și 

de gravitatea lor, au mai fost implicate și organele de control ale DSP, DSVSA și ale 

protecției consumatorilor. Astfel încât, noi, organele de control ale administrației 

publice locale, membrii Corpului de control, a trebuit să ne implicăm exclusiv în 

activitatea de birou, respectiv,  acordarea de răspunsuri la reclamațiile cetățenilor și 

consilierea operatorilor economici și cetățenilor, în vederea autorizării sau, după caz, 

a obținerii vizei pe autorizațiile emise pentru funcționarea sediilor și punctelor de 

lucru. 

În acest sens, în anul 2021 s-au prezentat pentru obținerea vizei 

corespunzătoare punctului lor de lucru, un număr total de 134 operatori economici. 

Odată cu apariția OMS 15/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului sănătăţii nr.1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 

file:///C:/Users/nicoletac/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68290/00124933.htm
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funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 

populaţiei,  

- am desfășurat o campanie de înștiințare a saloanelor de înfrumusețare, 

cosmetică, coaforuri și frizerii, despre acestă condiție legală și urgentă în 

procesul obținerii autorizațiilor de funcționare, sau a  vizei anuale pe 

autorizațiile emise . 

În a doua jumătate a anului 2021, când s-au instituit regulile de 

dezinfecție/deținere certificat verde/test negativ, adresate publicului consumator ca o 

condiție de acces în supermarketuri,terase, localuri, de alimentație publică, s-au 

aplicat dispozițiile legii 270/2017, a prevenirii, care schimbă etapele necesare, 

parcurse în vederea rezolvării diferitelor aspecte contravenționale de către organele 

de control.S-au notificat, în acest sens, un număr de 60 de operatori economici locali 

care nu s-au prezentat conform Regulamentului, pentru obținerea autorizării pentru 

punctele lor de lucru, cărora, conform Legii prevenirii, s-a intocmit ”Planul de 

remediere” în care s-au prevăzut Măsurile de remediere. (în conformitate cu legea 

prevenirii, măsurile de remediere cuprinse in Planul de remediere se pot desfașura 

pe parcursul a 90 de zile, inainte de a aplica vreo sancțiune). Aceleași măsuri au fost 

administrate și unor operatori economici in momentul vizitării acestora la cererea 

unor cetățeni, moment în care s-a consemnat in Registrele unice de control 

masura”Avertismentului”pentru acestia. 

Anul 2021, din cauza restricțiilor impuse, a descurajat în toate sensurile  

inițiativa particulară, astfel încât până la sfarșitul anului 2021, s-au prezentat pentru 

autorizarea punctelor lor de lucru 49 operatori economici dintre cei 60 notificați, iar 

cei care nu s-au incadrat în măsurile Planului de remediere, urmând să fie revizitați. 

Venituri la bugetul local din această activitate :  

- din taxa de viză, in valoare medie de 100 lei/ punct de lucru x 137vize, 

rezultă ca s-au incasat 13700 lei(pt puncte de lucru in care desfasoara alte 

activitati decat cele de alimentatie publica) ; 

- privitor la veniturile din viza pt unitatile de alimentatie publica au obținut 

viză de funcționare 6 unități însumând 6x434 lei/unitate cu o suprafață mai mică de 

50 mp, adică 2 604 lei, 2 unități cu suprafața mai mică de 100 mp, adică 2x 716 lei, 

adică 1432 lei 

 
2. Activitate permanentă de consiliere pentru autorizarea cetatenilor in 

formele juridice PFA, II si IF, pentru organizarea unei actviitati 
economice independente, precum si a agentilor economici locali 
pentru autorizarea punctelor lor de lucru si a sediilor lor profesionale. 

 
Autorizarea cetăţenilor locali si din oricare alta localitate din Romania si din 

statele membre ale UE, în formele juridice consacrate de OUG 44/2008, respectiv 
Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale si Intreprinderi Familiale 
si/modificarea/radierea acestora, la cerere: 

– Total = 8  
– P.F.A. = 38 
– I.I. = 12; 
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– I.F.= 0,autorizate în 2021, prin reprezentarea de catre membrul 
Birouluide asistenta si reprezentare(dna Crăciun N.), -  

 
3. Și pentru anul 2021, dat fiind faptul că existența bazei de date specializată 

pe necesitățile de autorizare a punctelor de lucru și sediilor operatorilor economici 

ușureaza realizarea efectivă a autorizării-, rămâne în continuare, ca o prioritate a 

acestui Compartiment, identificarea și autorizarea corespunzătoare, a tuturor 

punctelor de lucru/sediilor rămase neautorizate 

Însă aspectul general al mediului economic al orașului duce la concluzia că  

interesul operatorilor economici de a intra in deplină legalitate la punctele lor de 

lucru, este în continuare, necorespunzător, fapt ce face necesară completarea 

Compartimentului Control comercial cu personal specializat care poate fi instruit 

corespunzător, prin care să se poată acoperi și necesitățile de deplasare în teritoriu, 

pentru nevoile specifice de control și de identificare optimă  a conformității realității 

din teritoriu, cu documentele depuse de operatorii economici pt. Autorizare/obținere 

viză anuală. 

4. Activitatea de control la sediul/punctul de lucru al agentilor 

economici. 
Legislatia actuală recomandă folosirea indeosebi, a metodelor de prevenire și 

nu de sancționare înainte de conturarea unui plan de conformare, concretizat in 

măsuri specifice, consemnat și etapizat în perspectiva unei perioade de conformare 

de până la 90 de zile, aduce șansa aplicării cu prioritate a unei politici  consecvente 

de  consiliere, acoperindu-se astfel, nevoile de cunoștere legislativă ale operatorilor 

economici, putând obține o atmosferă de cooperare între administrația publică și 

operatorii economici locali, controalele fiind răspunsurile doar la reclamatiile 

intemeiate ale cetatenilor orasului. 

5.Corespondenta rulată in anul 2021 a însumat un număr de 255 intrări ca 
cereri de viză, cereri de autorizare, cereri de reprezentare la ORC Neamț, adrese și 
sesizări. 

 

   CAPITOLUL XIII- ACTIVITATEA JURIDICĂ 

I. Reprezentarea UATO Tg. Neamţ în faţa instanţelor de judecată în  78 de 

dosare, având ca obiect diferite aspecte: fond funciar, obligația de a face, pretenții, 

contestații, acțiune în constatarea dreptului de proprietate, alte cauze, astfel: 

- dosare noi introduce în 2021,  un număr de 17; 

- dosare rămase spre soluţionare de anii anteriori 40; 

- din totalul dosarelor au fost soluţionate 21 de dosare, din care, în 17 dosare s-

au pronunţat soluţii favorabile. 

 

II. Au fost întocmite cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri, puncte de 

vedere, concluzii, etc. în toate cele 78 de dosare.  
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III. Contracte încheiate în anul 2021 (contracte de achiziţii: lucrări, prestări servicii, 

furnizare;  diriginte de şantier, acte adiţionale, chirii / concesiuni, etc.) – 193 şi un număr de 

70 acte adiţionale la contractele în derulare;  

IV. Situaţie dosare Legea 10/2001- toate dosarele au fost soluţionate fie prin emiterea 

dispoziţiilor de respingere a notificărilor, fie prin înaintarea acestora autorităţilor competente 

în vederea validării dispoziţiilor primarului şi acordării de despăgubiri, fie prin soluţionarea 

acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel încât în prezent nu mai este nici un dosar 

întocmit în baza legii 10/2001 nesoluţionat. 

      V. Corespondenţă. In anul 2021 au fost înregistrate un număr de 911 de adrese 

repartizate şi soluţionate în cadrul Serviciului Juridic Contencios, Administraţie Publica 

Locala. 

Aceste înregistrări au avut ca obiect: 

- comunicări sentinţe judecătoreşti, încheieri de şedinţă, citaţii, solicitări de lămuriri în 

dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

- corespondenţă cu diverse instituţii şi persoane fizice/juridice; 

- corespondenţă în vederea completării dosarelor la legea 10/2001: 4 adrese 

înregistrate 

VI.I. În exercitarea atribuţiilor pe linie de administraţie publică, s-au emis un număr de 

1001 dispoziţii, prin care s-au soluţionat problemele  concrete ale comunităţii . 

 

VI.II. S-au elaborat un număr de 314 hotărâri acestea fiind avizate, înregistrate și 

comunicate persoanelor și instituțiilor interesate; din acestea s-au elaborat în cadrul 

serviciului un număr de  29  proiecte de hotărâri ale Consiliul local; 

VII. Alte activităţi.  

Participarea la comisiile de licitaţii, comisiile de concurs, şedinţele Consiliilor de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ de stat, formularea de puncte de vedere juridice 

solicitate de către celelalte servicii/compartimente/direcţii, avizarea proiectelor de hotărâri 

supuse spre dezbatere Consiliului local în şedinţele acestuia şi participarea la şedinţele 

Consiliului local, participarea la şedinţele comisiei de disciplină, etc. 

 

   CAPITOLUL XIV – AUDIT PUBLIC INTERN 

PARTEA  I –Informaţii generale 

I.1.Identificarea instituţiei publice 

Raportul de activitate prezintă modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de 

audit public intern la nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în strada 

Ştefan cel Mare, nr. 62, oraş Tîrgu Neamţ, judeţ Neamţ. 

În cadrul compartimentului de audit intern nu există funcție de conducere, ambele 

posturi fiind de execuție. Date de contact: 

 -Telefon: 0233790245 int.129, 0745376065; 0743038341; 
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 -Email:stachidana2002@yahoo.com; 

 -Email:elenabocadeaconu@yahoo.com. 

În subordinea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ se regăsesc un număr total de 8 

entităţi publice. 

I.2. Scopul raportului  

Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 

structurii de audit public intern din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt cât şi la 

nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităţilor subordonate sau aflate 

sub autoritatea acesteia. 

Raportul este destinat atât conducerii Primariei orasului Tirgu Neamt, care poate 

aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât și UCAAPI şi Curţii de Conturi 

a României, fiind unul din principalele instrumente de monitorizare a activităţii de 

audit public intern. 

I.3. Perioada de raportare  

01.01.2021 - 31.12.2021 

Prezentul raport anual de activitate prezintă stadiul organizării şi funcţionării structurii 

de audit intern la data de 31 decembrie 2021 atât din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamţ cât şi din cadrul entităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau  sub 

autoritatea  Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

De asemenea este prezentată activitatea de audit intern desfăşurată de structura de 

audit din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ în cursul anului 2021, cu respectarea 

cerinţelor minime de raportare solicitate de UCAAPI în cadrul formatului standard al 

raportului anual aferent anului 2021. 

I.4. Persoanele care au întocmit raportul și calitatea acestora 

Prezentul raport anual de activitate a fost elaborat în cadrul structurii de audit intern 

din Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. Persoanele implicate în acest proces, precum şi 

datele de contact aferente acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Nume 

Prenume 

Funcţia Telefon E-mail 

1. Stachi  

Nicoleta 

Daniela 

Auditor 

intern 

0233790245 

0745376065 

stachidana2002@yahoo.com 

2. Boca-

Deaconu 

Elena 

Auditor 

intern 

0233790245 

0743038341 

elenabocadeaconu@yahoo.com 

 

I.5. Documentele analizate: 

 - numărul rapoartelor anuale de activitate primite de la entitățile aflate în 

subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

–nu sunt. 

 - documente referitoare la organizarea funcției de audit public intern   :  

Legea nr.672/2002  - privind auditul public intern – Republicată, Hotărârea nr. 

1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de 

audit public intern , Carta auditului intern, Ordinul 252/2004 pentru aprobarea 



 

 196 

Codului privind conduita etică a auditorului intern, Normele proprii privind 

organizarea și exercitarea activității de audit intern, Regulamentul de ordine 

interioară. 

 - documente referitoare la planificarea activitatii de audit public intern : 

planul anual de audit public intern nr. 21 /04.01.2021. 

 - documente referitoare la  evaluarea  activității de audit public intern –

nu sunt. 

 - documente referitoare la realizarea misiunilor de asigurare: legislația 

aferentă fiecărui domeniu auditat, fișele posturilor, rapoarte de audit anterioare, 

organigrama aferentă fiecărui domeniu, documente financiar-contabile: NIR-uri, 

facturi, FAZ-uri, foi de parcurs, contracte, procese-verbale de recepție, contracte de 

achiziții publice, contracte de concesiuni, contracte de închiriere, autorizaţii de 

construire, dosare de personal, state de salarii, dosare privind litigii: civile, 

comerciale, de fond funciar, de contecios-administrativ; bilanț contabil, cont de 

execuție bugetară, alte documente. 

 - documente referitoare la realizarea  misiunilor de consiliere – nu. 

 - documente referitoare la realizarea altor acţiuni –nu. 

PARTEA  a II- a –Prezentarea activității de audit public intern aferentă anului 

2021 

II.1. Planificarea activității 

-data aprobării planului de audit public intern -04.01.2021; 

-numărul și tipul misiunilor de audit public intern planificate – 11 misiuni de asigurare 

planificate; 

-numărul modificărilor efectuate asupra planului anual de audit public intern și 

conținutul acestor modificări –nu sunt. 

II.2. Misiunile de audit public intern realizate 

-Numărul misiunilor de audit planificate -de asigurare -11 

                                                                       - de consiliere –nu sunt; 

-Numărul misiunilor de evaluare planificate – nu sunt; 

-Numărul misiunilor de audit efectuate – de asigurare -8 

                                                                        - de consiliere – nu sunt; 

-Numărul misiunilor de evaluare efectuate – nu sunt; 

-Gradul de realizare a planului de audit public intern -72%; 

-Numărul misiunilor de audit ad-hoc care au fost realizate – 4; 

-Dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern –nu au fost; 

-Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern -2(doi) auditori 

interni; 

Constatări misiuni de audit domeniul bugetar: 

-s-au prezentat spre autorizare un număr mic de deținători de sedii de puncte de 

lucru de pe raza orașului Târgu Neamț; 

-în anul 2019 s-a încasat suma de 54.382 lei reprezentând taxa pentru activitatea de 

alimentație publică(14.922 lei), taxa de autorizare(24.325 lei) și taxa de viză(15.135 

lei); 
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-în anul 2020 s-a încasat suma de 50.937 lei reprezentând taxa pentru activitatea de 

alimentație publică(24.214 lei), taxa de autorizare(2.728 lei) și taxa de viză(23.995 

lei); 

-nu toți titularii autorizațiilor de construire au fost înștiințați pentru a depune 

declarațiile  privind valoarea lucrărilor de construcţii la compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale, respectiv Serviciul UAT, în termen de 15 

zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii; 

-compartimentul de specialitate al autorităţii publice nu a stabilit în 6  cazuri,  taxa 

datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie. 

Recomandări misiuni de audit domeniul bugetar: 

-identificarea existenței în conformitate cu legislația corespunzătoare, a operatorilor 

economici din orașul Târgu Neamț; 

-notificarea operatorilor economici de pe raza administrativă a orașului Târgu Neamț 

în vederea autorizării punctelor de lucru în condițiile legii; 

-urmărirea la termen şi trimiterea de înştiinţări persoanelor fizice şi juridice în 

vederea regularizării taxei de autorizare a lucrărilor de construcţii. 

  

Constatări misiuni de audit  domeniul financiar-contabil: 

-Regulamentul de organizare și funcționare nu este actualizat; 

-Auditorii interni au constatat că sistemul de control privind elaborarea bilanțului 

contabil în cadrul Direcției de Asistență Socială funcționează prin respectarea 

Normelor de închidere a bilanțului contabil, elaborate de MFP; 

- SC CIVITAS COM SRL nu s-a încadrat pentru lunile ianuarie, februarie și martie 

2019 în limita de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și 

cheltuieli  propuse în proiectul de buget; 

- nu s-a reținut garanția de bună execuție în cuantum de 2% pentru o serie de lucrări 

executate   așa cum este prevăzut în contractele încheiate; 

-auditorii interni consideră activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară 

conform cu legislația în vigoare; 

-s-a întocmit Registrul de riscuri, aprobat de către conducătorul entității și luat la 

cunoștință de către personalul din cadrul Liceului ,,Vasile Conta,, Târgu Neamț, a 

fost stabilit responsabilul cu registrul de riscuri cât și atribuțiile acestuia; 

Recomandări misiuni de audit domeniul financiar-contabil: 

-Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare; 

-Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, pentru anul curent, să se 

efectueze cheltuieli lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de 

venituri și cheltuieli ale anului precedent; 

-Elaborarea listelor de verificare specifice pentru fiecare categorie de operațiuni 

supuse controlului financiar preventiv; 

-Reținerea garanției de bună execuție  în cuantumul prevăzut în contracte; 

-Elaborarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv; 

-Elaborarea Graficului de circulație al documentelor actualizat; 
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-Elaborarea listelor de verificare specifice pentru fiecare categorie de operațiuni 

supuse controlului financiar preventiv propriu; 

Constatări misiuni de audit  domeniul achizițiilor publice: nu sunt. 

Recomandări misiuni de audit domeniul achizițiilor publice: nu sunt. 

Constatări misiuni de audit  domeniul resurselor umane: 

-concediile de odihnă s-au realizat pe baza unor programări care s-au făcut până la 

sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor; 

-angajatorul a acordat concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni 

începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odinhă 

anual; 

-fiecare salariat a efectuat într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de 

concediu neîntrerupt; 

-în perioada auditată nu au existat cazuri în care  salariatul a fost rechemat din 

concediul de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun 

prezența salariatului la locul de muncă; 

- salariații au efectuat în natură concediul de odihnă în perioada în care au fost 

programați; 

-  nu există   situații în care, din motive obiective concediul de odihnă nu a 

putut fi efectuat; 

- conducerea unității a luat măsurile necesare  pentru ca salariații să 

efectueze, în fiecare an calendaristic, concediile de odihnă la care au dreptul. 

 

Recomandări misiuni de audit domeniul resurselor umane: 

-aplicarea tuturor formelor de control intern și respectarea dispozițiilor legale privind 

concediile de odinnă. 

 

Constatări misiuni de audit  domeniul IT: nu sunt. 

Recomandări misiuni de audit domeniul IT: nu sunt. 

Constatări misiuni de audit  domeniul funcțiilor specifice: 

A fost elaborat, la nivelul entității, Codul de conduită care sprijină și promovează 

valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților prin Dispoziția nr. 

166 din 27.01.2020; 

Codul de etică tratează aspecte cel puțin referitoare la: 

-actele normative care reglementează aspecte cu privire la conflictele de interese, 

ținând cont de specificul entității; 

-definirea termenilor specifici; 

-reguli generale și specifice, în materia conflictelor de interese, adaptate la specificul 

entității;  

-exemple practice de conduite susceptibile de a genera conflicte de interese la 

nivelul entității; 

-categoriile de personal cărora li se adresează documentul; 

-sancțiuni și alte măsuri ce pot fi aplicate în materia conflictului de interese; 

-alte aspecte. 
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A fost elaborată și aprobată la nivelul entității procedura cu privire la comunicarea și 

soluționarea situațiilor de conflict de interese. 

Procedura elaborată descrie aspecte cel puțin referitoare la: 

- modalitatea de actiune în vederea evitarii unei situajii de conflict de interese; 

- modul de actiune atunci cand un salariat se află într-o posibila situatie de conflict 

de interese; 

 - modalitatea de comunicare a existentei sau posibilei existente a unei situatii de 

conflict de interese; 

-documentele ce trebuie utilizate pentru comunicarea existentei sau posibiiei 

existente a unei situatii de conflict de interese; 

- modul în care sunt comunicate și responsabilizate noi sarcini si daca se realizeaza 

o analiza cu privire la un potential conflict de interese; 

- masurile ce pot fi luate de conducere în situatia in care o persoanei se afla într-o 

situatie de conflict de interese; 

- masurile ce pot fi fuate de conducere în situația în care este sesizata cu privire la 

existenta unui posibil conflict de interese fata de un saiariat; 

- masurile ce pot fi luate de conducere în situatia în care ANI sau instanta de 

judecata informează cu privire la constatarea/savarsirea unei situatii de conflict de 

interese. 

 

Recomandări misiuni de audit domeniul funcțiilor specifice: nu sunt. 

 

PARTEA  a III- a –Situația actuală a auditului public intern 

III.1. Înfiinţarea şi funcţionarea auditului intern 

III.1.1. Înfiinţarea auditului intern 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ funcţia de audit intern este înfiinţată la 

nivel de compartiment. 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ există un număr de 8 entităţi în 

subordinea, aflate în coordonarea sau sub autoritatea entității publice. La 

nivelul acestora, situaţia înfiinţării funcţiei de audit intern este următoarea : 

- 8 entităţi subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate nu  au înfiinţat audit 

intern. Acest lucru este cauzat de faptul că aceste unităţi nu au solicitat Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ acceptul pentru înfiinţarea unei structuri proprii de audit intern 

sau asigurarea acestei funcţii prin organul ierarhic superior. Entităţile subordonate 

care nu au înfiinţat funcţie de audit public intern sunt următoarele : 

 Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ; 

 Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

 Liceul economic ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ; 

 Şcoala gimnazială nr. 2 ,,Grigore Ghica Vodă” Tîrgu Neamţ; 

 Şcoala gimnazială nr. 3 ,,Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

 Spitalul orăşenesc ,,Dimitrie Cantemir” Tîrgu Neamţ; 

 Direcția de asistență socială Tîrgu Neamț. 

 SC Stațiunea Oglinzi SA Tîrgu Neamț 
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III.1.2. Funcţionarea auditului intern 

La nivelul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ structura de audit intern înfiinţată este şi 

funcţională. 

III.2. Raportarea activității de audit public intern 

Dintre cele 8 entități publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea 

Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, acestea nu au înființat audit public intern prin 

structură proprie cu acceptul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. Auditul public intern 

este realizat prin organul ierarhic superior, adică Primăria orașului Tîrgu Neamț. 

III.3. Independenta structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor 

Independența este atributul funcției de audit intern în timp ce obiectivitatea este 

apanajul auditorilor interni. Pentru păstrarea acestor attribute, trebuie respectate 

anumite criterii, cum ar fi: 

Pentru păstrarea independenței structurii de audit public intern : 

 funcția de audit intern trebuie să raporteze direct managementului superior al 

organizației; 

 numirea și destituirea managementului funcției de audit intern respectiv a 

auditorilor interni trebuie să fie supuse procesului de avizare, conform legii. 

Pentru păstrarea obiectivității auditorilor interni: 

 Auditorii interni nu trebuie implicați în activitățile pe care le pot audita; 

 Auditorii interni trebuie să-și declare independența în cadrul misiunilor de 

audit intern și evaluare efectuate. 

Aceste aspecte se regăsesc în baza legală actuală, respectiv Legea nr. 672/2002, 

republicată  și HG nr. 1086/2013. De asemenea, aspecte similare se regăsesc în 

practica internațională de audit intern stipulată în Standardele Internaționale de 

Practică Profesională în Auditul intern (IPPF) emise de către Institutul Auditorilor 

Interni. 

III.3.1.Independenta structurii de audit public intern 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Compartimentul de audit public intern este poziționat în organigramă în subordinea 

directă a conducătorului instituţiei publice. Compartimentul de audit public intern 

funcționează în subordinea directă a Primarului, exercitând o funcție distinctă și 

independentă  de activitățile din cadrul instituției. Prin atribuțiile sale, compartimentul 

de audit public intern nu este implicat în elaborarea procedurilor de control intern. 

Auditorii interni își îndeplinesc atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu 

profesionalism și integritate potrivit normelor și procedurilor specifice activității de 

audit public intern. 

Nu au fost cazuri de numire/destituire a conducătorului structurii de audit intern în 

anul 2021. 

Nu au fost cazuri de numire/revocare a auditorilor interni în cursul anului 2021. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

  

Referitor la poziția structurii de audit intern : 

Nu a fost cazul. 
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Referitor la aplicarea și respectarea procedurii de numire/destituire a 

conducătorului structurii de audit public intern în cursul anului 2021: 

Nu a fost cazul. 

Referitor la aplicarea și respectarea procedurii de numire/revocare a 

auditorilor publici interni în cursul anului 2021 : 

Nu a fost cazul. 

III.3.2. Obiectivitatea auditorilor interni 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Conducerea entității publice nu a implicat auditul intern în cursul anului 2021, în 

exercitarea unor activități ce fac parte din sfera auditabilă. 

Declarația de independență este completată de către auditorii interni cu ocazia 

fiecărei misiuni de audit intern. În cursul anului 2021 , nu au fost constatate probleme 

în urma completării declarațiilor. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

Referitor la implicarea auditorilor interni în exercitarea activităților auditabile 

Nu a fost cazul. 

Referitor la completarea declarației de independență 

Nu a fost cazul. 

III.4.Asigurarea cadrului metodologic și procedural 

Cadrul metodologic și procedural aferent activității de audit public intern se referă la 

aspecte care sunt de natură a asigura buna desfășurare a acestei activități, prin 

prisma metodologiilor și a procedurilor aplicabile, luând în calcul și aplicarea și 

respectarea codului de conduită etică al auditorului public intern. Referitor la aceste 

aspecte, activitatea de audit public intern a fost reglementată începând cu anul 2003, 

pe lângă legislația primară cunoscută, și de OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea 

Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.  

În anul 2013, ulterior modificării și republicării Legii auditului public intern, a fost 

emisă HG nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 

activităţii de audit public intern. Aceasta aduce o serie de modificări și îmbunătățiri 

pentru vechea versiune a normelor generale. Ambele versiuni ale normelor generale 

prevedeau emiterea de norme proprii de audit public intern. 

Referitor la procedurarea activităților din cadrul structurii de audit public intern, 

acestea sunt supuse și ele emiterii de proceduri de sistem sau operaționale, după 

caz. Noțiunea de procedură este utilizată în cadrul prezentului raport în sensul dat 

de OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

Având în vedere acest lucru, este necesar ca structurile de audit public intern să 

analizeze și să decidă câte dintre activitățile derulate trebuie să fie procedurate 

(adică să se emită o procedură scrisă pentru acea activitate). În acest context gradul 

de procedurare poate varia de la o entitate la alta, în funcție de judecata profesională 

aplicată. De asemenea, pentru activitățile procedurabile, se va stabili care este 
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gradul de emitere a procedurilor. În mod firesc ținta este de 100%, urmărindu-se 

apropierea cât mai mult de acest scor. 

III.4.1. Emiterea normelor proprii 

Avizate de către UCAAPI/OIS : normele proprii sunt întocmite, au fost transmise 

organului avizator în vederea obținerii avizului, iar avizul a fost primit și a fost unul 

pozitiv. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț normele proprii au fost întocmite și au fost 

avizate de către DGRFP Iași cu avizul nr. 8.934/07.08.2014. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.4.2.Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public intern 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț 

au fost identificate un număr de 18 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr 

de 12 activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă circa 67%. Activitățile stabilite 

ca fiind procedurabile sunt următoarele : 

Din cele 12 activități procedurabile au fost emise un număr de 9 proceduri scrise, 

ceea ce reprezintă un grad de emitere al procedurilor de circa 75%. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.5. Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern 

III.5.1.Elaborarea și actualizarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a 

Calității(PAIC) 

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din cadrul anexei nr. 1 la HG nr. 

1086/2013, la nivelul structurii de audit public intern se elaborează un program de 

asigurare şi îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate aspectele auditului intern, care 

să permită un control continuu al eficacităţii acestuia. 

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern trebuie să 

garanteze că activitatea de audit intern se desfăşoară în conformitate cu normele, 

instrucțiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului intern şi să contribuie la 

îmbunătăţirea activităţii structurii de audit public intern. 

Un PAIC ar trebui să ajute la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea 

activității de audit intern și să ducă la efectuarea unor recomandări pentru 

implementarea unor îmbunătățiri corespunzătoare a acestei activități. Acest program 

ar trebui să permită o evaluare a: 

• Conformității cu baza legală în vigoare; 

• Contribuției auditului intern la procesele de guvernanță, management al 

riscurilor și controlul organizației; 

• Acoperirea integrală a sferei auditabile; 
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• Respectarea legilor, reglementărilor și procedurilor pe care activitatea de 

audit intern trebuie să le respecte; 

• Riscurile care afectează funcționarea auditului intern. 

PAIC ar trebui să impună o abordare sistematică și disciplinată a procesului de 

autoevaluare periodică, inclusiv modalitatea de realizare a autoevaluărilor periodice 

pentru fiecare an intermediar între evaluările externe. 

Un PAIC pe deplin funcțional exercită o monitorizare permanentă a activității de audit 

intern și o autoevaluare periodică a acesteia pentru a asigura conformitatea cu 

cadrul legal și procedural aplicabil.  

Cu ajutorul acestui proces, evaluarea externă ar trebui să devină efectiv o 

oportunitate de a obține noi idei de la evaluator sau de la echipa de evaluare, cu 

privire la modalitățile de îmbunătățire a calității generale a auditului intern, a 

eficienței și a eficacității.  

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț s-

a emis PAIC cu nr. 25.327/15.12.2015. PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima 

actualizare a documentului a fost realizată în data de 20.12.2017. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.5.2. Realizarea evaluării externe 

Complementar PAIC, calitatea funcției de audit intern se poate îmbunătăți prin 

evaluările externe. Aceste evaluări trebuie efectuate la fiecare cinci ani, conform 

cerințelor legislației naționale, dar și standardelor internaționale de audit intern emise 

de către Institutul Auditorilor Interni (IIA). Obiectivul evaluării externe este de a 

evalua activitatea de audit intern din punctul de vedere al conformității cu definiția 

auditului intern, cu cerințele codului de etică și cu prevederile legislației naționale în 

domeniu. 

Evaluările externe se pot concentra, de asemenea, pe identificarea oportunităților de 

îmbunătățire a funcției de audit intern, oferind sugestii pentru a îmbunătăți 

eficacitatea acestei activități și promovând idei pentru a spori imaginea și 

credibilitatea funcției de audit intern.  

La nivelul ordonatorului principal de credite 

In anul 2021 auditul intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț   nu a fost 

evaluat.  

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6. Resursele umane alocate structurii de audit intern 

Într-un moment în care se pune accent sporit pe responsabilitatea organizațională, 

pe îmbunătățirea controlului intern, pe managementul riscurilor și pe guvernanța 

corporativă, ar trebui să se pună tot mai mult accent și pe structurile de audit intern.  
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Pentru a-și îndeplini obiectivele, este important ca structura de audit intern să aibă 

acces la resurse umane care să posede abilitățile necesare în acest scop. 

 

III.6.1.Ocuparea posturilor la data de 31 decembrie 2021 

În anul 2021 numărul de posturi prevăzute în statul de funcții a fost de două  iar 

ocupate tot două posturi. În cadrul compartimentului de audit intern nu există funcție 

de conducere, ambele posturi fiind de execuție. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul entității, la data de 31 decembrie 2021, structura de audit public intern  nu 

avea alocate posturi de conducere. 

Din punct de vedere al posturilor de execuție, la data de 31 decembrie 2021, 

structura de audit public intern avea alocate un număr de 2 posturi din care ocupate 

2. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.2. Fluctuația personalului în cursul anului de raportare 

Fluctuaţia personalului se referă la plecarea unei persoane dintr-o entitate publică şi 

poate fi destul de costisitoare. Fluctuaţia de personal are un impact negativ atunci 

când, prin plecarea angajaţilor, se pierd atât competenţe deosebite cât și experienţă.  

O instituție publică care are o rată mare a fluctuaţiei pierde din cauza reducerii 

eficacității personalului, a măririi timpului de instruire a noilor angajaţi şi a timpului 

acordat selecţiei acestora, precum şi din cauza unor costuri indirecte (pierderea unor 

angajaţi care au acumulat o serie de cunoştinţe în cadrul organizației). 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Referitor la funcțiile de conducere 

Nu a fost cazul. 

Referitor la funcțiile de execuție 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț la data de 01 ianuarie 2021 existau un 

număr de 2 persoane care ocupau funcții de execuție în cadrul structurii de audit 

public intern. Pe parcursul anului 2021 nu a existat fluctuație de personal în cadrul 

compartimentului de audit public intern. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

 

III.6.3. Structura personalului și pregătirea profesională la data de 31 

decembrie 2021 

La analiza structurii personalului au fost luate în calcul următoarele criterii: 

experienţa în auditul intern, domeniul studiilor de specialitate, limbi străine vorbite, 

certificări naționale și internaționale deținute precum și calitatea de membru în 

organizații profesionale naționale și internaționale. 
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Toate aceste elemente, alături de pregătirea profesională a personalului,  contribuie 

la o analiză calitativă a resursei umane, factor extrem de important în derularea 

activității de audit public intern. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț 

nu există personal de conducere. 

Structura personalul de execuție(2 auditori) din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț 

este următoarea: 

-experiență în auditul intern - peste 5 ani; 

-studii de specialitate - economice; 

-limbă străină vorbită - engleză respectiv franceză; 

-certificări naționale deținute – nu; 

-certificări internaționale deținute – nu; 

-membru în organisme profesionale internaționale naționale – nu; 

-membru în organisme profesionale internaționale – nu. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.4. Asigurarea perfecționării profesionale continue 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, gradul de participare la pregătirea 

profesională este de 100%. Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru 

fiecare persoană este de 15, fiind realizate astfel: 

-0 zile prin cursuri de pregătire; 

-15 zile prin studiu individual; 

-0 zile prin alte forme de pregătire. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

III.6.5. Analiza caracterului adecvat al dimensiunii compartimentului de audit intern 

 Conform art. 3(2) din Legea nr. 672/2002, sfera auditului public intern cuprinde toate 

activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor 

acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial. 

Conform prevederilor art. 15(1) din Legea nr. 672/2002, auditul public intern se 

exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra 

activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor 

entităţi publice. 

Conform prevederilor art. 15(2) din Legea nr. 672/2002, structura de audit public 

intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică 

din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către 

beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

b) plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 
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c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau 

închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-

teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor 

de creanță, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

h) sistemul de luare a deciziilor; 

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de 

sisteme; 

j) sistemele informatice. 

Din interpretarea cumulată a articolelor de lege menționate mai sus, rezultă faptul că 

sfera auditabilă trebuie acoperită integral într-un interval de trei ani, în funcție de 

riscurile asociate activităților. Astfel, structura de audit intern trebuie organizată încât 

să dispună de resursele necesare în vederea auditării, într-un interval de trei ani, pe 

bază de analiză de risc, a tuturor activităților derulate de entitatea publică. 

Având în vedere prevederile legale din cadrul anexei 1 la HG nr. 1086/2013, 

respectiv: 

- Punctul 2.4.1.2. punctul b): ”planificarea anuală cuprinde misiunile ce se 

realizează pe parcursul unui an, ţinând cont de rezultatul evaluării riscurilor şi 

de resursele de audit disponibile”; 

- Punctul 2.4.1.3. punctul i): ”Selectarea misiunilor de audit public intern în 

vederea cuprinderii în planuri se face în funcţie de (…) resursele de audit 

disponibile”; 

- Punctul 2.4.1.5.3.: ”Planul de audit intern cuprinde misiunile de audit public 

intern selectate în conformitate cu dispoziţiile pct. 2.4.1.3 şi cu resursele de 

audit disponibile - auditori interni, timp, resurse financiare.”; 

- Punctul 2.4.1.5.3.: ”Şeful compartimentului de audit public intern răspunde 

pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi asigură 

resursele necesare îndeplinirii în mod eficient a planului anual de audit public 

intern.” 

și ținând cont de prevederile art. 12(4) din cadrul Legii nr. 672/2002(R), respectiv: 

”Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe 

baza volumului de activitate şi a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure 

auditarea activităţilor cuprinse în sfera auditului public intern”, rezultă faptul că 

stabilirea resurselor necesare ale structurii de audit public intern (dimensionarea 

structurii) se poate realiza în cadrul procesului de planificare anuală și multianuală, 

acolo unde sunt analizate sfera auditabilă, riscurile asociate acesteia precum și 

resursele necesare. 
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La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, având în vedere resursa de personal 

existentă menționată la punctul II.6.1. de mai sus, respectiv un număr de două 

posturi ocupate, gradul de acoperire al sferei în 3 ani este de 100%. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

Partea a IV-a- Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare 

VI.1. Planificarea activității de audit intern 

 

Planificarea reprezintă activitatea prin intermediul căreia se pun de acord sarcinile ce 

trebuie îndeplinite pe o anumită perioadă de timp cu resursele disponibile pentru 

îndeplinirea acestor sarcini. 

În ceea ce privește funcția de audit public intern, activitatea de planificare se 

realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, dar și anual. Calculul și repartizarea 

resurselor se realizează doar pe orizontul de timp mai scurt (1 an). 

VI.1.1. Planificarea anuală și multianuală 

Primul pas în realizarea planificării este identificarea sferei auditabile, care este 

compusă din totalitatea activităților sau structurilor care își desfășoară activitatea în 

cadrul entității publice. 

Planificarea are la bază evaluarea riscurilor aferente activităților derulate în cadrul 

entității publice și prioritizarea acestor activități în funcție de scorul de risc. Acest 

scor de risc este cel ce va determina momentul în care respectiva activitate va fi 

auditată de către structura de audit public intern. 

Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de mediul 

economic și social în care activitatea este derulată, apare necesitatea ca riscurile să 

fie reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în dinamica lor. În acest context, planul 

multianual de audit public intern trebuie actualizat anual, iar acest lucru trebuie să 

stea la baza elaborării planului anual de audit public intern. 

De asemenea, pentru realizarea unei analize de risc fundamentate dar și pentru a 

reduce gradul de subiectivitate al analizei de risc, considerăm necesar utilizarea 

unor criterii de analiză a riscurilor bine definite, cu explicarea modalității efective de 

realizare a analizei de risc și de stabilire a punctajului scorului de risc. 

La nivelul ordonatorului principal de credite 

Criteriile de analiză de risc utilizate în cadrul planificării anuale și multianuale sunt 

următoarele: 

 Se stabilesc activităţile şi acţiunile auditabile şi riscurile asociate acestora, în 

funcţie de prelucrarea şi documentarea informaţiilor conţinute de dosarul 

permanent şi a informaţiilor conţinute în studiul preliminar; 

 Stabilesc cerinţele pentru fiecare activitate/acţiune de realizat din punct de 

vedere al controalelor specifice; 
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 Identifică riscurile asociate activităţilor/acţiunilor auditabile; 

 Stabilesc factori de incidenţă privind aprecierea probabilităţii de apariţie a 

riscurilor şi factori de apreciere a impactului riscurilor; 

 Stabilesc nivelul probabilităţii de manifestare a riscului şi nivelul impactului 

riscului. 

 Stabilesc punctajul total al riscului pe baza formulei PT= PxI; 

 Ierarhizează riscurile în funcţie de punctajele obţinute( risc mic, mediu, 

ridicat); 

 Elaborează documentul Analiza riscurilor. 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț nu a fost  elaborată o procedură 

operațională referitoare la activitatea de planificare multianuală și anuală, iar această 

planificare se realizează ținând cont de  activitățile din cadrul entității. 

La nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate. 

Nu a fost cazul. 

VI.2. Realizarea misiunilor de audit intern 

Număr misiuni de asigurare realizate : 

-domeniul bugetar-2 

-domeniul financiar-contabil-5 

-domeniul achizițiilor publice- nu 

-domeniul resurselor umane- nu 

-domeniul IT- nu 

-domeniul juridic-nu 

-domeniul fondurilor comunitare-nu 

-domeniul funcțiilor specifice- 1 

Număr misiuni de consiliere-nu. 

 

VI.2.1. Realizarea misiunilor de asigurare 

VI.2.1.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

La nivelul Primăriei orașului Tîrgu Neamț în anul 2021 au fost realizate un număr de 

8 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de 

asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul : 

- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar ; 

- 5 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar –contabil ; 

-  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice -nu ; 

-  misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane -nu  ; 

-  misiune de asigurare s-a abordat domeniul IT -nu ; 

-  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic-nu ; 

-  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare-nu ; 

- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021  nu au fost 

constatate iregularități. 
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Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în raportul 

final de audit intern, dar pentru care conducătorul entității publice nu și-a dat avizul în 

conformitate cu prevederile punctului 6.6.6. din cadrul HG nr. 1086/2013. În 

conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, aceste recomandări, trebuie aduse la 

cunoștința UCAAPI, împreună cu consecințele neimplementării lor.  

 Nu au fost constatate cazuri de recomandări formulate și neînsușite de conducerea 

entității publice. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă 

la recomandările realizate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de 

asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit intern are obligația 

urmăririi modului de implementare. 

În acest context, în cursul anului 2021 au fost urmărite un număr de 64 recomandări, 

cu următoarele rezultate : 

-64 recomandări parțial implementate(în curs de implementare), din care : 

 64 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost 

depășit. 

 

Domeniul Număr de 

recomandări 

implementate 

Număr de recomandări 

parțial implementate 

Număr de recomandări 

neimplementate 

în 

terme

nul 

stabilit 

după 

termen

ul 

stabilit 

pentru 

care 

termenul 

de 

implement

are stabilit 

nu a fost 

depășit 

cu termenul 

de 

implementar

e depășit 

pentru care 

termenul de 

implementa

re stabilit nu 

a fost 

depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

Bugetar - - 3 - - - 

Financiar-

contabil 

- - 60 - - - 

Achizițiilor 

publice 

- - - - - - 

Resurse 

umane 

- - 1 - - - 

Tehnologi

a 

informației 

- - - - - - 

Juridic - - - - - - 

Fonduri 

comunitar

e 

- - - - - - 

Funcțiile 

specifice 

- - - - - - 
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entității 

SCM/SCI

M 

- - - - - - 

Alte 

domenii 

- - - - - - 

TOTAL 1 - - 64 - - - 

TOTAL 2 - - 64 - - - 

 

VI.2.1.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

VI.2.2. Realizarea misiunilor de consiliere 

VI.2.2.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

În cursul anului 2021 nu au fost realizate misiuni de consiliere. 

VI.2.2.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

VI.2.3. Realizarea misiunilor de evaluare a activității de audit intern 

VI.2.3.1. La nivelul ordonatorului principal de credite 

Nu a fost cazul. 

VI.2.3.2. La nivelul entităților subordonate 

Nu a fost cazul. 

Partea a V-a – Comitetul de Audit Public Intern 

Nu este cazul. 

Partea a VI-a – Concluzii 

VI.1. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 

instituției publice 

Misiunile de audit intern realizate în anul 2021 la Primăria orașului Tîrgu 

Neamț au avut un impact pozitiv în sensul că au condus la îmbunătățirea 

activităților/domeniilor auditate și de asemenea au adus un plus de valoare, ajutând 

instituția și entitățile subordonate să-și îndeplinească obiectivele, evaluând și 

îmbunătățind eficiența și eficacitatea managementului riscului și perfecționând 

activitățile din instituție. 

Activitățile de audit intern desfășurate au adăugat valoare prin recomandările 

cuprinse în rapoartele de audit întocmite și transmise în scopul atingerii obiectivelor 

instituției. 

 În cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț sistemul de control intern 

funcționează în scopul atingerii obiectivelor într-un mod economic, eficace și eficient. 

Fiecare serviciu/birou/compartiment își respectă regulile specifice domeniului, a 

legilor și deciziilor conducerii. 

Rolul compartimentului de audit intern în entitate îl reprezintă îmbunătăţirea 

managementului acestuia care este atins prin activităţi de asigurare cu scopul de a 

furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de 

control şi de guvernanţă.              
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      Conducerea Primăriei orașului Tîrgu Neamț conștientizează rolul auditului intern 

cu privire la valoarea adusă instituției, că abilităţile profesionale ale auditorilor interni 

produc adevărate beneficii pentru instituție și prin care aceștia dau o asigurare 

rezonabilă conducerii referitoare la funcționalitatea sistemului de control intern. Când 

conducerea intituției nu găsește soluții de rezolvare a unor probleme, intervine 

auditul reprezentând un mijloc care contribuie la îmbunătățirea controlului intern. 

Activitatea de audit intern din cadrul instituției este o activitate de asistență 

managerială prin care auditorii ajută conducerea de la orice nivel să stăpânească 

bine toate activitățile. 

VI.2. Concluzii privind activitatea de audit intern desfășurată la nivelul 

entităților subordonate 

Nu este cazul. 

Partea a VII-a – Propuneri pentru îmbunătățirea activității de audit intern 

VII.1. Propuneri pentru îmbunătățirea activității de audit intern desfășurată la 

nivelul instituției publice 

Auditorii interni trebuie să-şi îmbunătăţească pregătirea profesională prin eforturi 

proprii, dar totodată să participe la schimburile de experienţă şi la cursurile de 

perfecţionare organizate de reprezentanţii U.C.A.A.P.I. sau alte instituţii  pentru a lua 

cunoştinţă de ultimele modificări legislative şi recomandări în domeniul activităţii de 

audit intern.  

Continuarea organizării unor cursuri de perfecţionare de către Ministerul 

Finanţelor Publice prin intermediul unităţilor subordonate care să faciliteze 

specializarea auditorilor publici interni din instituțiile publice pe linia utilizării 

instrumentelor şi practicilor unitare referitoare la auditul performanţei. 

Elaborarea şi publicarea de către U.C.A.A.P.I., pe site-ul propriu al Ministerului 

Finanţelor Publice, a unor ghiduri de audit public intern care să acopere domeniile 

auditabile specifice de la nivelul entităţilor publice din administraţia publică locală. 

VII.2. Propuneri pentru îmbunătățirea activității de audit intern desfășurată la 

nivelul entităților subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate 

Nu este cazul. 

 

Capitolul XV. COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

  

Serviciul Comunicare și Relații Publice are în structură: 

1. Compatimentul Informare și Relații Publice 

2. Compartimentul Registratură, Relații cu Publicul 

3. Compartimentul Informatică 

4. Compartimentul Relații cu Presa   

 

 Serviciul are rolul de a menţine o legătură directă şi permanentă cu  locuitorii 

oraşului şi cu problemele lor sociale din sfera de competenţă a administraţiei 

publice locale şi asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţeanului la 

petiţionare. 
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Principalele atribuţii ale serviciului sunt următoarele : 

1. Asigurarea interfeţei de comunicare între cetăţeni şi persoane juridice pe de o 

parte şi aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local pe de altă 

parte; 

2. Informarea cetăţenilor în domeniile de interes public, atât direct cât şi indirect, 

prin intermediul site-ului wwwprimariatarguneamt.ro, a paginii de Facebook a 

Primăriei, a presei scrise şi a posturilor de Radio-TV locale, după caz. 

3. Informarea publică directă a cetățenilor conform Legii 544/2001 

4. Asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, în conformitate 

cu prevederile Legii nr.52/2003 prin promovarea acțiunilor instituției în cadrul 

dezbaterilor publice, a conferințelor de presă, a emisiunilor desfășurate la radio, 

TV, presă scrisă, presă online, interviuri 

5. Organizarea şi desfăşurarea în cadrul Primăriei a programului de audienţe. 

6. Utilizarea Programului informatic pentru înregistrarea documentelor 

7. Primirea, înregistrarea și repartizarea cererilor, sesizărilor cetăţenilor, a 

solicitărilor,  a  petiţiilor şi reclamaţiilor  adresate  Primăriei  şi  Consiliului Local în 

sistemul informatic. 

8. Asigurarea circuitului documentelor între primărie şi alte instituţii, primirea şi 

expedierea corespondenţei întocmite de către direcţiile, serviciile şi birourile 

primăriei. 

9.  Expedierea prin poştă sau curier a actelor şi documentelor rezolvate de primărie; 

10. Intreţinerea şi dezvoltarea în condiţiile legii a relaţiilor de colaborare, 

cooperare sau asociere cu primăriile oraşelor infratite si cu instituţii si organizaţii 

din țară și din străinătate; 

11. Analizarea propunerilor de aprobare a titlurilor și distincțiilor, aplicarea 

procedurii de acordare a titlului ”Cetățean de onoare al orașului Târgu-Neamț” 

12. Asigurarea administrării sistemului informatic care deserveşte activitatea 

aparatului de specialitate  

 

 Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conf. Legii 
nr.544/2001 
  

Prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice s-a asigurat 

transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, instituţiile publice, agenţii 

economici şi diverse alte structuri asociative. Informaţiile de interes public, utile 

cetăţenilor au fost afişate la sediul instituţiei, postate pe portalul propriu 

http://www.primariatgneamt.ro şi mediatizate prin intermediul presei locale, în cadrul  

conferinţelor de presă şi prin comunicatele şi informaţiile de presă transmise. 

http://www.primariatgneamt.ro/
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În conformitate cu prevederile Legii 544/2001, a liberului acces la informaţiile de 

interes public, s-a răspuns în termen solicitărilor adresate atât verbal cât şi în scris 

de către cetăţeni, ONG-uri, agenţi economici  sau reprezentanţii presei.  

Acreditări presă : 10  
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RAPORT DE EVALUARE  
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul  2021 

 
 

Subsemnata, ROTARU-POPA MIHAELA, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării 
procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost: 
x  Foarte bună 
|_| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021: 
 
I.Resurse şi proces 
 
1.Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
2.Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 
X  Suficiente 
|_| Insuficiente 
 
3.Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului 
la informaţii de interes public: 
|_| Foarte bună 
|x| Bună 
|_| Satisfăcătoare 
|_| Nesatisfăcătoare 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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II.Rezultate 
 
A)Informaţii publicate din oficiu 
1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 
X  Pe pagina de internet 
X  La sediul instituţiei 
|  | În presă 
|_| În Monitorul Oficial al României 
X În altă modalitate: La biroul 5 în Primărie- Serviciul Comunicare și Relații Publice, unde pot fi și consultate 
documentele ce conțin un număr mai mare de informații 
 
2.Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 
X  Da 
|_| Nu 
 
3.Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au 
aplicat? 
a) Informarea și comunicare activă pe pagina de Facebook a instituției și pe alte grupuri de socializare 
b) Distribuire de fluturași, materiale informative  
c) Comunicate de presă 
d) Actualizare permanentă a site-ului- http://www.primariatarguneamt.ro/ 
 
 
4.A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de 
lege? 
|x Da 
    Nu 
 
 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
http://www.primariatarguneamt.ro/
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5.Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 
X  Da, partial - Bugetul orașului Târgu-Neamț - Situația lunară a plăților la zi  
|_| Nu 
 
6.Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi 
de date în format deschis? 
- Măsurile interne vizează colaborarea cu toate serviciile în vederea publicării unui nr.cât mai mare de informații 
utile pentru cetățeni 
-Redactarea unui număr cât mai mare de documente în format deschis, cu luarea în considerare și a specificului 
documentelor  
- Modificarea structurii tehnice a site-ului instituției în vederea publicării bugetului instituției în format editabil 
 
B)Informaţii furnizate la cerere 
 

1. Numărul total de solicitări de 
informaţii de interes public 

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare 

de la 
persoane 

fizice 

de la 
persoane 
juridice 

pe suport 
hârtie 

pe suport 
electronic 

verbal 

47 24 23 13 34 Nu se 
ține 

evidența 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 2 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 29 

c) Acte normative, reglementări 5 

d) Activitatea liderilor instituţiei 2 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare 

0 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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f) Altele, cu menţionarea acestora: Copii din arhiva instituției-copii 
HCL, adrese, documentații tehnice  

9 

2. Număr 
total de 
solicitări 

soluţionat
e 

favorabil 

Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes 

Redirecţiona
te către alte 
instituţii în 5 

zile 

Soluţionat
e 

favorabil 
în termen 
de 10 zile 

Soluţionat
e 

favorabil 
în termen 
de 30 zile 

Solicită
ri 

pentru 
care 

termen
ul a 
fost 

depăşit 

Comunica
re 

electronic
ă 

Comunica
re în 

format 
hârtie 

Comunica
re verbală 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contract
e, 

investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplinir

e a 
atribuţiilo

r 
instituţiei 
publice 

Acte 
normative, 
reglement

ări 

Activitate
a liderilor 
instituţiei 

Informaţii 
privind 

modul de 
aplicare a 
Legii nr. 

544/2001, 

cu 
modificăril

e şi 
completări

le 
ulterioare 

Altele 
(se 

precizeaz
ă care) 

Copii din 

arhiva 

instituției 

 

45 0 44 1 0 33 12 Nu se ține 
evidenta 

2 30 5 2 0 6 

 
3.Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:  
NU A FOST CAZUL 
 
4.Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 
NU A FOST CAZUL 
 

5. Număr 
total de 
solicitări 
respinse 

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes 

Exceptat
e 

conform 
legii 

Inform
aţii 

inexist
ente 

Alte 
motive 

(cu 
preciza

rea 
acestor

a) 

Utilizarea 
banilor 
publici 

(contracte
, investiţii, 
cheltuieli 

etc.) 

Modul de 
îndeplinire 

a 
atribuţiilor 
instituţiei 
publice 

Acte 
normative

, 
reglement

ări 

Activitate
a liderilor 
instituţiei 

Informaţii privind 
modul de 

aplicare a Legii 
nr. 544/2001, cu 

modificările şi 
completările 

ulterioare 

Altele 
(se precizează 

care) 
1.  
2.   
3. –Solicitare de 

date cu caracter 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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personal  
 
 
 

2 1 1 - - - - - - Copii 
documentatii 

tehnice 
 

 
5.1.Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor 
documentelor/informaţiilor solicitate): 

- Solicitare copii după documentații tehnice  
 

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă 
 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa 
instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în 
baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Soluţionate 
favorabil 

Respinse 
În curs de 
soluţionare 

Total 
Soluţionate 

favorabil 
Respinse 

În curs de 
soluţionare 

Total 

 0  0  -  0  -  -  0  0 

7.Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 
 

7.1. Costuri 

Costuri totale de 
funcţionare ale 

compartimentului 

Sume încasate din 
serviciul de copiere 

Contravaloarea 
serviciului de copiere 

(lei/pagină) 

Care este documentul care stă la baza 
stabilirii contravalorii serviciului de 

copiere? 

 Buget local – Nu sunt lei 0,30 lei  HCL nr.212/2020 

file:///C:/Users/04/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68370/00051687.htm
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evidențiate separat 

7.2.Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 
a)Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de 
interes public? 
|_|Da 
X Nu 
b)Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru 
creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 

Procesul de asigurare a acesului la informații de interes public se realizează în mod eficient la Primăria orașului 
Târgu- Neamț 

Măsuri destinate creșterii eficienței procesului de asigurare a accesului la informațiile de interes public : 

- eficientizarea serviciului public în slujba cetățeanului prin îndrumarea și soluționarea cât mai rapidă a 
solicitărilor adresate instituției 

- înființarea unui punct de informare virtual în care să fie publicate seturi de date de interes public 

c)Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 
-     dezvoltarea comunicării online  
- actualizarea permanentă a informațiilor afișate pe site-ul oficial al instituției  www.primariatarguneamt.ro 

- distribuirea de materiale informative, pliante, fluturași referitoare la informații de interes public 
- comunicate de presă, conferințe de presă privind activitatea instituției și legislația în domeniu. 
 

 

 

http://www.primariatarguneamt.ro/
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 Aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 
 

RAPORT ANUAL PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ  
AFERENT ANULUI 2021 (Legea nr.52/2003) 

 

INDICATORI RĂSPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative  

1. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate  

314  

2. Numărul proiectelor de acte normative care au 

fost anunţate în mod public : 

314 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:  

a. pe site-ul propriu 314 

b. prin afisare la sediul propriu 

3(HCL-uri care au fost 

puse în dezbatere 

publică) 

c.  prin mass-media  3 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de 

informaţii referitoare la proiecte de acte 

normative 

1 

a. persoane fizice 1 

b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal 

constituite 

x 

3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor 

interesate luate în evidență conf. art. 52 din O.G. 

nr. 26/2000 

x 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 

fizice care au depus o cerere pentru primirea 

informaţiilor referitoare la proiectul de act 

1 
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normativ 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de 

afaceri şi altor asociaţii legal constituite 

x 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate 

1 

6.1 Precizări cu privire la modalitatea de 

desemnare și eventualul cumul de atribuții 

 

 

 

 

Persoana 

responsabilă este 

desemnată prin 

dispoziție, cumul de 

atribuții 

6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii 

pentru relația cu mediul asociativ conf. 

prevederilor art. 51 din O.G. nr. 26/2000 

x 

7. Numărul total al recomandărilor primite 6 

7.1 Dintre acestea, care este ponderea 

recomandărilor primite în format electronic/on-

line 

x 

8. Numărul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative 

x 

8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări 

scrise cu motivarea respingerilor unor 

recomandări 

x 

8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru 

care au fost acceptate recomandări 

x 

9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere 

publică organizate  

1 

9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la  
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inițiativa: 

a. unor asociații legal constituite X 

b. unor autorități publice X 

c. din proprie inițiativă 1 

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate fără a fi obligatorie consultarea publică 

(au fost adoptate în procedura de urgenţă sau 

conţin  informaţii care le exceptează de la 

aplicarea legii nr. 52/2003) 

x 

10.1 Numărul proiectelor de acte normative 

anunțate în mod public și neadoptate 

x 

11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale 

proiectelor de acte normative care au publicate 

x 

12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor 

normative care au fost publicate 

314 

B. Procesul de luare a deciziilor  

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de 

instituţia publică) 

31 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:  

               a. afişare la sediul propriu  x 

               b. publicare pe site-ul propriu 31 

               c. mass-media 31 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 

funcţionarii)                

  15 la dezbatere 

publică și cca 3-4 

persoane/ședință de 

CL 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media 

31 
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5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 

exprimate în cadrul şedinţelor publice                                                                   

x 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate 

x 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu 

motivaţia restricţionării accesului:                  

x 

               a. informaţii exceptate X 

               b. vot secret X 

               c.alte motive (care?) X 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 

şedinţelor publice 

31 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute 

publice 

31 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost 

acţionată în justiţie  

 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru 

nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei 

publice: 

x 

              a. rezolvate favorabil reclamantului x 

              b. rezolvate favorabil instituţiei x 

              c. în curs de soluţionare x 

D. Afișare standardizată  

1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției 

există secțiunea ”Transparență Decizională” 

(da/nu) 

DA 

2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență 

Decizională” pe site-ul autorității/instituției se 

DA 
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regăsesc toate informațiile și documentele 

prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 7 

al. 11 din legea nr. 52/2003 

E. Aprecierea activității  

1.Evaluați activitatea proprie : 

satisfăcătoare/bună/foarte bună 

BUNĂ 

2. Evaluați resursele disponibile BUNĂ 

3.Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate BUNĂ 

F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii 

şi asociaţiile legal constituite ale acestora  

 

1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile 

legal constituite ale acestora : 

satisfăcătoare/bună/foarte bună 

SATISFĂCĂTOARE 

2. Dificultățile întâmpinate în procesul de 

organizare a consultării publice 

Lipsa de interes a 

cetățenilor 

3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite 

la nivelul autorității/instituției pentru creșterea 

eficienței consultărilor publice  

Oferirea de 

informații echilibrate și 

obiective către public 

pentru ca acesta să 

înțeleagă problemele, 

alternativele și soluțiile 

4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului 

de consultare publică   

Consultare, implicare, 

colaborare  

Creșterea gradului de 

vizibilitate al instituției 
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Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice în conformitate cu 

prevederile Legii nr.52/2003: 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli al oraşului Tîrgu Neamţ şi Lista de investiţii pentru anul 
2021 

2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului chiriilor și al 
redevențelor pentru imobilele aparținând domeniului public și privat 
al orașului Târgu-Neamț, precum și a taxei de intervenție pe 
domeniul public și privat al orașului Târgu-Neamț pentru anul 2022 

4. Strategia integrată de dezvoltare urbană a oraşului Târgu- Neamţ  
2021-2027. 

Pe parcursul anului 2021 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie intentate 

Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, care să aibă drept obiect nerespectarea 

prevederilor legii privind transparenţa decizională.  

În anul 2021 au avut loc 31 şedinţe ale Consiliului Local Târgu-Neamţ, 

anunţate prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei şi prin 

intermediul mass-media. Toate cele 31 şedinţe ale Consiliului Local s-au 

desfăşurat în prezenţa reprezentanţilor mass-media, au fost filmate și postate 

pe youtube.com,  iar procesele verbale (minutele) Şedinţelor Consiliului Local 

au fost făcute publice prin afişare la sediul propriu, postare pe site-ul instituţiei 

la secțiunea http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/sedinte-de-consiliu( 

lunile ianuarie-mai 2021 ) 

și la secțiunea https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local/alte-

documente/procesele-verbale-ale-sedintelor-autoritatii-deliberative/27355 

(lunile iunie-decembrie 2021). 

 

PETIȚII 

 Activitatea de soluţionare a petiţiilor prevăzut de O.G. nr. 27/2002, 

în anul 2021:  

 Petiții, reclamații, plângeri, sesizări, contestații înregistrate – 23  - care 

au fost repartizate compartimentelor de specialitate pentru a fi soluţionate 

şi transmise petenţilor în termenul legal prevăzut de O.G. nr. 27/2002. 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/category/sedinte-de-consiliu
https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/procesele-verbale-ale-sedintelor-autoritatii-deliberative/27355
https://targuneamt.regista.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/procesele-verbale-ale-sedintelor-autoritatii-deliberative/27355
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- Toate petiţiile sunt înregistrate la Serviciul Comunicare şi Relaţii 

Publice, soluţionarea acestora fiind de competenţa compartimentelor 

specifice, cu atribuţii în domeniu. Modalitatea prin care un cetăţean se 

poate adresa serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei: direct, prin 

depunerea petiției la registratura instituției, fie prin intermediul poştei 

electronice sau fax. 

- Termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 pentru 

soluţionarea petiţiilor este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu 

cel mult încă 15 zile, în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie 

necesită o cercetare mai amănunţită. 

- Principalele solicitări adresate prin intermediul petiţiilor au vizat aspecte 

referitoare la:  

- infrastructură , lucrări de reparații - 4 

- disciplină în construcţii-6 

- probleme edilitar gospodăreşti – 4 

- protecţie socială, servicii sociale - 2 

- fond funciar – 2 

- mediu – 4 

- date fiscale - 1 

 

AUDIENȚE  

Printre atribuţiile Serviciului Comunicare-Relații Publice, Registratură și 

Arhivă se numără şi organizarea şi desfăşurarea în cadrul Primăriei a 

programului de audienţe. Conducerea instituţiei desfăşoară primirea în 

audienţă pe baza unui program care a fost adus la cunoştinţă publică prin 

afișare la sediul unităţii și postare pe site la adresa 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee 

Înscrierile în audienţă se fac pe bază de carte de identitate, la Serviciul 

Comunicare şi Relaţii Publice, cam. 5 de la parterul Primăriei oraşului Târgu-

Neamţ. 

– Cererea de înscriere în audienţă poate fi descărcată de pe site-ul instituţiei - 

https://www.primariatarguneamt.ro/contact, completată şi trimisă la email – 

tgnt@primariatgneamt.ro. 

Programarea la audiență se mai poate face si online direct pe pagina 

primăriei, prin intermediul aplicației REGISTA la adresa : 

https://targuneamt.regista.ro/programari. În anul 2021 au fost transmise 5 

cereri de audiență online. 

http://primariatarguneamt.ro/program-de-audientee
https://www.primariatarguneamt.ro/contact
mailto:tgnt@primariatgneamt.ro
https://targuneamt.regista.ro/programari
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În funcţie de solicitările adresate conducerii Primăriei, problemele au 

fost rezolvate pe loc în cadrul programului de audienţă sau au fost delegaţi 

funcţionari din cadrul aparatului de specialitate în vederea identificării unor 

soluţii în condiţiile legii, precum şi acordarea de asistenţă/consiliere în 

domeniile care sunt în competenţa instituţiei noastre. În cazul în care 

problemele semnalate de cetăţenii primiţi în audienţă nu au fost de 

competenţa instituţiei, aceştia au fost îndrumaţi către instituţiile abilitate să le 

rezolve problemele. 

Principalele probleme, care au fost semnalate de către cetăţeni şi care 

au fost consemnate sub forma notelor de audienţă pot fi departajate pe 

următoarele domenii de 

interes: 

- utilităţi, infrastructură, drumuri şi poduri, canalizare, apa; 

- probleme referitoare la situaţia unor terenuri/imobile; 

- asistenţă şi protecţie socială, acordare ajutoare financiare sau materiale 

pentru depăşirea unor situaţii de dificultate; 

- solicitări de sprijin financiar; 

- urbanism şi disciplină în construcţii; teren pentru locuinte; 

- solicitări informaţii cu privire la locuri de muncă; 

- proiecte de parteneriat; 

- solicitare locuinţe ; 

- scutiri la plata taxelor și a impozitelor locale 

- locuri de muncă 

O altă modalitate de clasificare a audienţelor pentru care s-au întocmit 

note de audienţe o reprezintă distribuţia acestora pe 

direcţii/servicii/compartimente în vederea soluţionării. În acest sens, redăm 

mai jos distribuţia problemelor ridicate în cadrul audienţelor, repartizate şi 

rezolvate efectiv de compartimentele aparatului de specialitate al Primarului 

(favorabil sau nefavorabil), precum şi cele aflate în curs de soluţionare:  

În anul 2021 au fost înscrise pentru audiență 211 de persoane, cu un 

număr de 239 probleme. În perioada octombrie – decembrie programul de 

audiențe a fost întrerupt datorită indicelui ridicat de infectare cu virusul SARS 

COV – 19. Dintre aceștia, 98 de persoane nu s-au prezentat în audiență sau 

au rezolvat problemele în altă zi decât cea de audiență. Problemele ridicate de 

cetățeni se impart în următoarele domenii: 

- Probleme personale - 33 

- Solicitare de locuințe sociale și ANL – 26 

- Investiții – 25 
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- Taxa specială de salubritate – 23 

- Solicitare de loc de muncă – 19 

- Probleme sociale – 14 

- Probleme administrative ale blocurilor – 13 

- Impozite și amenzi – 13 

- Cadastru – 12 

- Concesiuni teren, spații – 11 

- Branșare la utilități – 11 

- Solicitare de ajutor material – 8 

- Solicitare de ajutor financiar – 7 

- Urbanism – 6 

- Solicitare de  ajutor social – 4 

- Juridic – 3 

- Emitere acte de stare civila – 3 

- Mediu - 3 

- Activități comerciale – 2 

- Radieri auto – 2 

- Resurse Umane- 1 

 

 ACTIVITATEA DE CORESPONDENȚĂ, PROMOVAREA ȘI 

ORGANIZAREA EVENIMENTELOR LOCALE 

 

 Corespondență primită și soluționată de către Serviciul Comunicare și 
Relații Publice – 385 adrese, sesizări, rapoarte statistice, solicitări, etc. 

 PH susținute în CL –3 
 Organizarea si promovarea  manifestarilor cultural-artistice 

desfasurate cu sprijinul sau sub egida Primariei 
 Difuzarea invitaţiilor la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie 

către diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii 

neguvernamentale, firme, mass-media sau personalităţi ale vieţii 

publice; 

 Actualizarea  permanentă  a bazei de date referitoare la instituţii 

publice, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice, în vederea 

transmiterii de felicitări cu diferite ocazii; 

 Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor și întrunirilor convocate 

de primar (cu salariații Primăriei) 

 Asigurarea comunicării în mediul online : 
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- Actualizarea zilnică a secțiunii de știri de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro, prin adăugarea comunicatelor de 

presă emise de instituție însoțite de fotografii și filme; 

- Actualizarea altor secțiuni de pe site, în funcție de solicitările serviciilor 

abilitate 

- Crearea de text, imagini și concept pentru secțiunile de pe site-ul 

http://www.primariatarguneamt.ro  dedicate proiectelor majore ale 

instituției, furnizând  în aceste materiale informații utile publicului ; 

- Gestionarea zilnică a paginii de Facebook a instituției: Primăria 

oraşului Tîrgu Neamţ-pagina oficiala a orașului; actualizarea 

conținutului cu fotografii, filme și text, răspuns la mesajele primite, 

transmiterea informațiilor relevante serviciilor abilitate să le 

soluționeze/gestioneze ; 

- Promovarea evenimentelor de pe Agenda Culturală,  în contextul 

cofinanțării acordate acestor evenimente din bugetul local 

- Realizarea de fotografii care ilustrează proiectele, acțiunile, 

evenimentele instituției și gestionarea bazei de fotografii 

- Actualizarea în permanenţă a bazei de date cu privire la instituţii 

locale, judeţene şi centrale, instituţii deconcentrate, mass-media, etc; 

 

Total anunțuri – 352, din care: 

- Anunțuri de interes public(anunțuri întrerupere utilități,etc) – 180 

- Anunțuri ref. diverse concursuri – 75 

- Comunicate de presă – 18 

- Anunțuri dispozitii convocare CL – 23 

- Anunțuri închirieri, concesiuni – 2 

- Anunțuri Legea nr.52/2003 – 4 

- Anunțuri manifestări, evenimente – 15 

- Anunțuri mortuare – 6 

- Anunțuri mediu – 8 

- Diverse 21 

 

 

 REGISTRATURĂ  

Total numere intrare-ieșire – 16898, din care: 

- INTRĂRI documente – 9805 

- IEȘIRI documente – 7093 

Faxuri – 589 , din care: 

http://www.primariatarguneamt.ro/
http://www.primariatarguneamt.ro/
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- trimise de instituție – 256 

- primite de la alte instituții - 333 

Începând cu data de 10.05.2021 a fost implementat Programul Regista de 

management al documentelor. Acest program oferă următoarele 

caracteristici: 

 Se pot depune cereri online pentru diverse documente către toate 

compartimentele din cadrul instituției. 

 Se pot face sesizări pe harta digitală a orașului. 

 Se poate verifica starea solicitărilor depuse. 

 Se pot face programări in audiență către conducerea instituției. 

 Se pot face cereri la documentele de interes public. 

 Se pot plăti online taxele și impozitele locale, precum și amenzile, prin 

intermediul platformei Ghișeul.ro 

Astfel, prin intermediul aplicației Regista au fost transmise un nr. de 25 

formulare online , repartizate astfel: 

- Direcția Venituri, Impozite și Taxe – 19 

- Serviciul Cadastru, Registru Agricol – 4 

- Direcția de Asistență Socială – 1  

- Serviciul Investiții – 1  

Tot prin aplicația Regista au fost transmise un nr. de 37 de sesizări 

referitoare la diverse aspecte în orașul Târgu-Neamț. Din cele 37 de sesizări, 

26 au fost soluționate favorabil, 3 au fost soluționate parțial, 4 au fost respinse 

(informații insuficiente, nefondate, competență declinată), iar 4 dintre ele nu au 

fost soluționate. Cele 37 de sesizări au fost repartizate către compartimentele: 

Investiții, Transporturi; Serviciul Public Poliția Locală ; UAT, Protecția Mediului, 

SPCLEP. 4 din sesizările transmise nu au putut fi soluționate în cursul anului 

2021, fiind prinse în lista de investiții pentru anul 2022.  

 CORESPONDENȚĂ 

- activitate de corespondenţă, sortare prealabilă, facilitarea repartizării, 

distribuire spre servicii, oficii şi compartimente; 

- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa corespondenței, asigurând 

repartizarea lor în cadrul serviciului; 

- repartizează corespondenţa, o predă după executarea operaţiunilor de 

înregistrare în registrele special destinate; 



 

 

231 

- expediază corespondenţa creată în cadrul instituției; 

- efectuarea situației borderourilor și a corespondenței transmisă astfel: 

  - scrisori simple  

  - scrisori recomandate 

  - scrisori recomandate cu AR 

 

Nr. 
Tip 
corespondență 

Nr. scrisori Pret/buc Total 

1. Simple 8.712  buc. 2,0 ron 17.424 ron 

2. Recomandate 1.371  buc. 3,4 ron 4.661 ron 

3. 
Recomandate cu 
AR 

7.428 buc. 8,2 ron 60.910 ron 

Total - 17.511 buc - 82.995 ron 

 
 
- predarea lunară a borderourilor de corespondență către Direcția Buget 

Contabilitate în vederea decontărilor; 

- arhivarea lunară a registrului general din cadrul compartimentului 

Registratură; 

-1 cerere de solicitare AR către Oficiul Poștal,  pentru verificarea expedierilor 

poștale neconfirmate; 

 

 TITLURI, DISTINCTII ACORDATE ÎN CONFORMITATE CU 
REGULAMENTUL PENTRU CONFERIREA TITLULUI DE 
”CETĂȚEAN DE ONOARE”  (HCL nr.297 din 19.12.2018) 

Serviciul Comunicare și Relații Publice analizează propunerile de 

aprobare a titlurilor și distincțiilor, redactează materialele (Raport de 

specialitate şi Proiect de hotărâre) şi le înaintează Consiliului Local. De 

asemenea, după adoptarea Hotărârii de Consiliu privind acordarea titlurilor, 

Serviciul se ocupă de achiziționarea plachetelor, medaliilor, de realizarea  

diplomelor şi de organizarea ședinţelor festive de decernare a lor. 

În anul 2021 a fost atribuit 1 singur titlu ”Cetățean de onoare al orașului 

Târgu-Neamț Scriitorului Dan Stanca  prin HCL nr. 55 din 25.02.2021 și o 

Plachetă aniversară Domnului Savin Constantin – Veteran de război - Cu  
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prilejul împlinirii memorabilei vârste de 100 de ani de viață și istorie, în semn 

de aleasă prețuire și recunoștință, pentru curajul și patriotismul de care a dat 

dovadă în luptele purtate în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial.(6.06.2021) 

 SĂRBĂTORIREA  ”CUPLURILOR  DE AUR” – 50 de ani de 
căsătorie 

 

Serviciul Comunicare și Relații Publice are atribuția de a identifica 

cuplurile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul respectiv, de a le 

contacta în scris și de a face cunoscute prin mijloacele mass-media condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească un cuplu pentru a beneficia din partea 

administrației publice locale de Diploma de merit și sprijinul financiar. 

Responsabilitatea Serviciului este de a ține legătura cu persoanele, de a le 

oferi informații, de a publica în mass-media anunțuri , de a crea Diploma de 

merit și de a se implica în organizarea fetivității de decernare a premiilor. 

În anul 2021 au fost felicitate în cadrul Zilelor orașului Târgu- Neamț, în 

data de 8 septembrie - 19 cupluri care au împlinit 50 de ani.  

 INFORMATICĂ 
 

Activități desfășurate în anul 2021 

Misiunea compartimentului Informatică este asigurarea și menținerea 

unei funcționări optime a sistemului informatic, precum și îmbunătățirea 

constantă a performanțelor. 

Obiective: 

 

- asigurarea unei funcționări optime a echipamentelor hardware (computere, 

servere, imprimante, multifunctionale, scannere, telefoane fixe, echipamente 

de rețea) din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț; 

- întreținerea programelor software și colaborarea cu dezvoltatorii de 

programe de tip software, creare si administrare adrese de e-mail pe platforma 

web a institutiei; 

- instruirea utilizatorilor PC in domeniul IT; 

- sprijin tehnic în vederea realizarii de backup de date de către utilizatorii PC; 

- realizarea inventarului echipamentelor hardware și software; 

- acordarea de asistență tehnică utilizatorilor (la solicitarea acestora); 
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- actualizarea permanentă a datelor de pe site-ul 

www.primariatarguneamt.ro și www.consiliu.primariatarguneamt.ro; 

 

- administrare partiala a platformei Monitorul Oficial Local (MOL); 

- relocare și reconectare echipamente IT către alte birouri sau spații 

amenajate; 

- asigurarea securitatii datelor din rețeaua institutiei; 

- s-au efectuat desprăfuiri periodice a echipamentelor hardware; 

- scanare și publicare pe site-ul oficial al instituției toate declarațiile de avere 

și interese ale funcționarilor publici, contractuali, poliția locală, S.P.C.L.E.P. și 

ale consilierilor locali, publicare pe pagina web a primăriei, anunțuri, publicații 

căsătorie, anunțuri de concursuri organizate de Serviciul Resurse Umane, 

oferte vânzări terenuri, dezbateri publice, diverse documente, actualizare pe 

site a tuturor informațiilor primite de la departamentele de specialitate; 

-  instalare și depanare sisteme de operare Windows 8.1 Pro si 10 Pro, 

pachetul de programe MS Office, antivirus, antimalware, arhivatoare, 

creatoare PDF pe statiile de lucru care au necesitat acest lucru; 

- administrare parțială a programului de registratura online a instituței și 

colaborarea cu furnizorul software în vederea eliminării și remedierii erorilor de  

înregistrare; 

- configurare și întreținere programul de legislație SINTACT; 

- curățare/încărcare sau înlocuire cartușe laser pentru imprimantele si 

copiatoarele din cadrul instituției; 

- colaborare d.p.v.d.  tehnic si IT cu Centrul de Vaccinare – Parc Cetate; 

- predarea spre casare a unor calculatoare și echipamente I.T. scoase din uz; 

- colaborare cu Poliția Locală privind efectuarea de backup-uri de date ale 

camerelor de supraveghere video de pe raza orașului Târgu-Neamț; 

- solicitare de asistență tehnică de la furnizorii de servicii de date si programe 

online, datorită nefuncționării temporare a echipamentelor IT sau a aplicatiilor 

online (Telekom, Orange, GrupSoft, Regista, etc); 

- colaborare cu Direcția de Asistență Socială referitor la problemele tehnice 

ce apar la nivelul rețelei, stațiilor de lucru, aplicatiilor de lucru,  imprimantelor și 

multifuncționalelor; 

- colaborare ocazională cu Casa Culturii la diverse activități (videoproiecție, 

sonorizare). 

 

Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia 

asupra activității întregii primării: 

http://www.primariatarguneamt.ro/
http://www.consiliu.primariatarguneamt.ro/
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Pentru îmbunătățirea activității informatice în Primăria orașului Târgu-

Neamț ar fi necesară achiziționarea unui număr de minim 5 calculatoare 

pentru a înlocui o parte din calculatoarele vechi depașite din punct de vedere 

tehnic si moral, achiziționarea unor imprimante multifuncționale și a unui 

număr de 5 UPS-uri pentru servere și stații de lucru. 

 

 RELATII DE INFRĂȚIRE 

În anul 2021 Serviciul Comunicare și Relații Publice a contribuit 

la întreţinerea  şi dezvoltarea în condiţiile legii a relaţiilor de colaborare, 

cooperare sau asociere cu primăriile oraşelor înfrațite și cu instituţii si 

organizaţii din străinătate. 

- S-a redactat corespondența pentru Ministerul Afacerilor Externe 

în vederea obținerii avizelor asupra proiectelor Acordurilor de 

colaborare dintre Primaria Târgu-Neamț si alte localități din 

strainatate. 

- s-au prezentat  rapoarte si informari, la cererea Primarului. 

- S-au întocmit Scrisori de intenţie în vederea încheierii de noi 

cooperări/colaborări cu alte oraşe din străinătate – 4 

- S-au transmis scrisori de felicitare prilejuite de diferite sarbatori 

crestine sau aniversări  

- S-a aprobat prin HCL nr. 247 din 28.10.2021 Acordul de 

cooperare între orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din România 

și orașul Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova   

- Primirea a 2 delegații oficiale – Coreea de Sud (10.06.2021) si 

Egipt (07.07.2021).  

 Delegația din Coreea de Sud a fost reprezentată de Excelența Sa-

Domnul Ambasador KIM YONG HO - Ambasador  al Republicii Coreea în 

România,   Doamna KIM SUNG HEE –soția,  Domnul Ambasador Valeriu 

ARTENI- fost  Ambasador al României în Vietnam,  Doamna Maria ARTENI- 

soția, Domnul Lee Hyung Keun – Consilier economic Ambasada Republicii 

Coreea în România. Alături de delegația din Coreea de Sud au fost si 

reprezentanți ai CJ Neamț(Dl.  Ionel ARSENE - Președinte CJ Neamț, 

Dl.Adrian NIȚĂ , Dna Florentina LUCA-MOISE  și Dna Mona Țigănuș . 

Programul de vizită a cuprins: 

1. Vizitarea Mănăstirii Văratec și a atelierelor  mănăstirești 

2. Primirea delegației la Primăria orașului Târgu-Neamț 

3. Vizita soțiilor ambasadorilor la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu-Neamț  
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4. Participare la ceremonia depunerii de coroane de flori organizată cu 

prilejul Zilei Eroilor  

5.  Prezentare producător lavandă la CNIPT  

6. Vizită la Cetatea Neamț  

7. Masa de prânz 

8. Vizită la două companii locale – SC SOFIAMAN IMPEX SRL și SC 

IKOSAR SRL  

 

Delegația din Egipt a fost reprezentată de: Excelența Sa Dl.Ambasador 

Salah Elsadek; Dna Dr.Hend Hassan – soția; Dl. Peterliceanu Alexandru – 

consultant politic.   

Delegația a vizitat Parcul Natural Vânători-Neamț, Asociația ”Ținutul 

Zimbrului”, Cetatea Neamț, CNIPT.  

 În data de 20.09.2021 Primarul orașului Târgu-Neamț a făcut 

parte din delegația oficială a județului Neamț aflată în vizită de 

lucru în Republica Arabă Egipt. Din delegația oficială au făcut 

parte: Dl.Ionel Arsene- președintele Consiliului Județean Neamț; 

Dl.Dragoș Chitic - vicepreședintele CJ Neamț, Dl. Sorin 

Brașoveanu-administratorul public al județului, Dl. Ion Asaftei - 

consilier județean, alți reprezentanți ai Consiliului Județean 

Neamț, dar și nemțeni din mediul de afaceri nemțean.  

A fost o oportunitate de promovare a orașului Târgu-Neamț  și a 
întregului județ. Au fost identificate oportunități de colaborare cu reprezentanții 
mediului de afaceri egiptean, de atragere a noi investiții sub Cetate, în domenii 
precum turism, industrie, agricultură. 

 

CAPITOLUL XVI. CABINET PRIMAR 

Raportul de activitate al Dlui consilier personal, Trofin Gheorghe  

           

Propunerile de lucrări pentru anul 2021 au avut la bază întâlnirile de pe 

teren cu cetățenii orașului Târgu-Neamț avute în anul 2020. S-a participat la 

unele dezbateri cu  salariaţii Primăriei, reprezentanţi ai sindicatelor, pe tema 

fondului de salarii pe anul 2021, precum şi salarizarea personalului conform 

prevederilor Legii nr.153/2017. 
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            S-a participat la dezbaterea publică a proiectului bugetului local și a 

listei de investiții pentru anul 2021, ocazie cu care cetăţenii oraşului prezenţi la 

dezbatere, dar și participanții din mediul online, au făcut propuneri pentru 

îmbunătăţirea acestora.  

Au fost organizate întâlniri cu conducerea SC ROSSAL S.R.L. cu privire 

la creşterea gradului de colectare selectivă a gunoiului din partea cetăţenilor, 

în scopul îmbunătățirii stării de curățenie a orașului precum și la scăderea 

tarifului la gunoi, sau menținerea tarifului actual.  

S-a colaborat cu SC EUROSAL pentru completarea și întreținerea 

spațiilor verzi, montarea de bănci și coșuri pentru gunoi, noi, menținerea 

curățeniei în oraș în toate anotimpurile, toaletarea copacilor, întreținerea 

zonelor pietonale pe timp de iarnă prin îndepărtarea zăpezii și combaterea 

poleiului, atât în zonele centrale cât și în suburbiile orașului. 

    Împreună cu SC CIVITAS COM SRL  au fost realizate lucrări de 

calitate cu privire la: marcaje rutiere la trecerile pentru pietoni, la parcările de 

reședință, la separatoarele de benzi de circulație din zona sensurilor giratorii 

de la Policlinică, Intim, și la intersecția de la Humulești. Totodată, în urma 

extinderii parcărilor de reședință de pe raza orașului, a fost mărit numărul de 

contracte pentru parcările de reședință. 

              Împreună cu SC CISU SRL au fost realizate lucrări de întreținere 

drumuri constând în: reparații pavaje din pavele la trotuare, curățarea 

geigerelor de potmol în urma viiturilor, precum și ori de câte ori a fost nevoie 

ridicarea la nivelul carosabilului a geigerelor și a căminelor, ca urmare a 

așternerii de covoare  asfaltice pe unele străzi din orașul nostru, montarea de 

indicatoare noi, demontarea celor uzate și recondiționarea lor, demontarea de 

bănci și coșuri pentru gunoi, repararea și remontarea lor. 

             S-a participat online, dar și fizic în grupuri restrânse de persoane, 

datorită pandemiei, la activitățile organizate de primăria orașului și Casa 

Culturii , cum ar fi : 

- 15 Ianuarie - Ziua Poetului Național Mihai Eminescu ; 24 Ianuarie - Ziua 

Unirii Principatelor Române ; 1-3 Martie- Zilele scriitorului Ion Creangă ; 9 Mai 

- Ziua Europei,  17 Mai - Ziua Eroilor,  21 Mai - Ziua Poliției Locale, 24 Iunie 

Sărbătorirea IEI Naționale, 26 Iunie - Ziua Drapelului Național, 1-2 Iulie - Zilele 

Cetății Neamț,  6-8 Septembrie- Zilele Orașului Târgu-Neamț, 15 Septembrie - 

Ziua Națională a curățeniei, 1 Octombrie- Ziua Persoanelor Vârstnice, 26 

Octombrie - Ziua Armatei Române,3 Noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte,  1 

Decembrie - Ziua Națională a României , 6 decembrie- Moș Nicolae. 



 

 

237 

S-a participat, împreună cu dl. Primar , cu dl. Viceprimar, precum și cu dl. 

consilier local Ing. Traian Humulescu, Șeful Ocolului Silvic Târgu-Neamț, la 

Blebea, unde s-a analizat stadiul lucrărilor privind construcția unor baraje de 

retenție a apei de pe Pârâul Ungureni, lucrare care se execută pentru a 

reduce viteza apei în pădure precum și pentru oprirea aluviunilor care se 

revărsau în această zonă din Blebea și produceau inundații, calamități. După 

informațiile primite la fața locului rezultă că lucrările vor fi finalizate până la 

sfârșitul anului 2021, activitate finalizată înainte de finele anului 2021, urmând 

ca Primăria să continuie lucrările de protecție prin execuția unui canal betonat 

pentru dirijarea apei spre Râul Ozana, prin bugetul local pe anul 2022, sau 

prin accesarea de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Investiții 

Anghel Saligny.  

S-a mers pe teren împreună cu dl. Primar și cu șeful serviciului de 

investiții de la Primărie, pentru întâlniri și discuții la fața locului cu proiectanți, 

diriginți de șantier și reprezentanții constructorilor de la investițiile : reabilitare 

rețele de apă potabilă, execuție 10 Parcări, modernizare str. Libertății ( DC7), 

execuție bazin înot didactic, infrastructură de agrement, amenajare complex 

agremement Parc Cetate, modernizare străzi Lot- 1-, în scopul identificării 

tuturor problemelor care ar putea pune în pericol predarea la termen a 

investițiilor precizate mai sus. În toate situațiile constructorii   s-au angajat că 

vor face tot ce le stă în putință să execute lucrările conform contractelor și a 

graficelor de execuție, anexe la contracte, dar și Primăria să asigure la timp 

partea ei de cofinanțare la proiectele respective.                                                                                                                  

În ceea ce privește colaborarea cu celelalte servicii din aparatul de 

specialitate ale Primarului, aceasta s-a desfășurat cu rezultate bune în anul 

2021, chiar așa în condiții de pandemie.  Astfel la orice sesizare scrisă venită 

din partea cetățenilor, precum și în urma audiențelor programate la dl. Primar 

de către serviciul de Relații Publice - atunci când acestea au fost posibile, 

datorită restricțiilor impuse de starea de pandemie prin instituirea programului 

de depunere  online a solicitărilor, sesizărilor, audiențelor ca de altfel și în 

urma întâlnirilor organizate de dl. primar, pe teren , în aer liber, cu cetățenii, în 

toate cartierele orașului, s-a  luat legătura cu serviciul din cadrul primăriei 

căruia îi era adresată solicitarea respectivă și împreună cu acesta s-au 

rezolvat, atât cât a fost posibil, în condiții de legalitate,  cerințele cetățenilor. 

            O colaborare bună a fost și cu Poliția Locală, în sensul că la toate 

solicitările d-lui Primar cu ocazia unor evenimente permise în starea de 

pandemie, precum și la asigurarea fluenței traficului rutier cu ocazia lucrărilor 
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de reparații și covoare asfaltice, modernizare străzi Lot-1, am găsit împreună 

soluții pentru desfășurarea în condiții de maximă siguranță a acestor activități.     

            În ceea ce privește relația cu membrii Consiliului Local, precum și  

participarea la ședințele acestui for legislativ local- ședințe care în majoritatea 

lor s-au desfășurat online în cursul anului 2021 – această relație este în 

permanență, deoarece la orice manifestare publică sunt informați despre locul, 

data, ora de desfășurare a respectivei activități, ceea ce duce la o încredere 

reciprocă și la îmbunătățire a activității administrației publice și  a consilierilor 

locali în slujba cetățenilor care i-au ales să-i reprezinte în Consiliul Local. 

             Anul 2021 a fost un an foarte greu datorat restricțiilor impuse pentru 

combaterea răspândirii virusului SARS COV -2. Dar, ca în orice activitate, 

există loc de mai bine, de o mai atentă implicare profesională și o mai bună  

colaborare cu toate serviciile din Primărie, cu instituțiile și societățile 

subordonate Primăriei și Consiliului Local- în condiții de pandemie, atât cât va 

mai dura aceasta, iar în anul 2022 să continuăm în aceeași echipă proiectele 

de dezvoltare urbanistică, culturală, socială și de protecția mediului. 

 

CAPITOLUL XVII. CASA CULTURII „ION CREANGĂ”  

Activitatea Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ, ca instituţie 

publică de cultură se desfăşoară pe baza unor obiective propuse atât prin 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, a programului anual de activităţi 

aprobat de Consiliul Local al Oraşului Târgu Neamţ, cât şi prin angajamentele 

asumate de manager. Ca şi în anii precedenţi, în întreaga activitate 

desfăşurată s-a urmărit respectarea legislaţiei specifice în vigoare, a 

hotărârilor Consiliului Local şi ale Primăriei Oraşului Târgu Neamţ. 

Pentru a asigura actului cultural standarde europene, instituţia a urmărit 

îndeplinirea următoarelor obiective :  

- încurajarea activităţilor de valorificare a resurselor culturale locale;  

- continuarea manifestărilor culturale tradiţionale;  

- explorarea unor tematici noi pentru spectacole, concursuri, expoziţii;  

- transformarea evenimentelor locale – tip festival, în evenimente cu impact 

naţional;  

- atragerea tinerilor spre domenii noi de exprimare artistică;  

- sprijinirea grupurilor artistice de amatori pentru a participarea la festivaluri 

şi concursuri naţionale şi internaţionale;  

- continuarea colaborării cu instituţiile şcolare locale şi asigurarea unui 

cadru de manifestare şi emancipare a tinerilor;  



 

 

239 

- organizarea de activităţi dedicate persoanelor în vârstă;  

- promovarea parteneriatelor interculturale; 

 

Prin Programul manifestărilor culturale pentru anul 2021, cuprinzând un 

număr de 61 de ample manifestări,  Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamţ 

şi-a propus înscrierea activităţii sale,  într-un ciclu de manifestări  tradiţionale, 

precum şi altele noi, propuse de public, de instituţii partenere sau prilejuite de 

evenimente locale sau naţionale, cele izvorâte din dorinţa de a promova 

talentele locale, din mai multe domenii artistice, precum şi cele propuse de 

instituţii/organizaţii partenere. În organizarea şi desfăşurarea acestora, a 

existat o strânsă şi permanentă colaborare cu Primăria Oraşului Târgu Neamţ, 

precum şi cu diverse fundaţii, asociaţii, Biblioteca orăşenească şi instituţiile de 

învăţământ din oraş şi din zonă. 

Manifestările şi activităţile propuse în anul 2021 au fost realizate după cum 

urmează: 

În luna Ianuarie, motivat de situația provocată de pandemia de Covid – 

19, s-au desfășurat în mediul online două evenimente culturale. Ziua Culturii 

Naționale (15 ianuarie) – ”Dor de Eminescu” –ediție online, unde fiecare 

participant a postat pe contul său, o scrisoare către bădița Mihai, ca mai apoi 

să o distribuie pe pagina oficială a Casei Culturii ”Ion Creangă”. Tot atunci 

elevii au postat cântece și poezii ale poetului nepereche Mihai Eminescu, 

alăturat unei expoziții on-line de pictură ”În memoriam Gigel Bârliba”. 

Evenimentul a avut un impact media de 3.418  persoane, 214 interacțiuni, 10 

distribuiri și 29 de aprecieri conform paginii oficiale de Facebook ale Casei 

Culturii ”Ion Creangă”. 

 ”24 ianuarie- Uniți prin cuvinte” - ediție online - De ziua Unirii mici - 

Unirea Principatelor. Descrierea evenimentului: ”într-un format de carte 

poștală, redați,în câteva rânduri părerea dumneavoastră despre personajele 

importante din "Moș Ion Roată și Unirea" de Ion Creangă. Vă provocăm să vă 

faceți timp pentru o rețetă de succes și să scrieți de mână, deoarece în data 

de 23 ianuarie este sărbătorită Ziua Internațională a Scrisului de Mână, cele 

două zile unindu-se perfect.Așteptăm... "Cartea dumneavoastră poștală" 

scrisă de mână!” Impact = 3.054 persoane, 68 interacțiuni, 11 aprecieri, 1 

comentariu, 7 distribuiri. 

 Luna februarie a debutat cu prima activitate din cadrul proiectului "Micii 

rangeri - Clubul juniorilor activi - creativi în natură", activitate în parteneriat cu 

Parcul Natural Vânători Neamț, a avut loc vineri, 12 februarie la Casa Culturii 

cu "Drumul unei păduri". Postare imagini eveniment: impact= 789 persoane, 
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59 interacțiuni, 13 aprecieri, 5 distribuiri.14 februarie 2021- Scrisori de 

dragoste, mesaje felicitari, hârtii colorate create special pentru persoanele 

dragi. Cea mai sinceră și frumoasă scrisoare postată pe pagina oficială de 

Facebook a Casei Culturii va fi premiată și apreciată! 24 februarie 2021 - 

Împreună de "Dragobete"; 26 februarie 2021- Creem împreună cele mai 

frumoase mărțișoare! 

 Impact total media: 561 persoane, 29 interacțiuni, 3 distribuiri, 9 

aprecieri. 

         Martie - Luna lui “mărţișor” a început cu Zilele ”Ion Creangă 2021”: - 

concurs de creație literară „De la Ceaslov la tabletă”; Premiul pentru proză 

„Ion Creangă” Opera Omnia, ediția a V-a; „Oameni de poveste” - ediția a V-a. 

Adunarea Generală a membrilor Fundaţiei Culturale „Ion Creangă” Târgu 

Neamţ.  Impact total media: 531 persoane, 45 interacţiuni, 21 aprecieri; 

Postare clip video: Moment artistic dedicat marelui povestitor Ion Creangă, 

prezentat de elevele: Maria Bistriceanu, Eliza Pamfil, Daria Ioana Marian, 

Clasa a IV-a de la Şcoala Domnească Târgu Neamţ, înv. Mihai Balaoiu. 

 Impact = 312 persoane, 40 interacțiuni, 8 aprecieri, 1 distribuire 3 – 4 martie: 

"Atelierele Ionelei Lungu" în parteneriat cu Centrul pentru Cultură şi Arte 

"Carmen Saeculare" Neamţ; 

*Postare anunţ eveniment: impact – 440 persoane, 25 interacţiuni, 16 

aprecieri, 1 comentariu 

*Postare foto eveniment: impact / 508 persoane, 32 interacțiuni, 23 aprecieri;   

Sala de expoziții -Ateliere hand - made de confecționat mărțișoare și felicitări 

pentru 1 și 8 Martie - activitate în parteneriat cu Clubul Copiilor și Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț 

Postare foto expoziție: impact – 904 persoane, 82 interacțiuni, 14 aprecieri 

Sala de expoziții -Ateliere hand - made de confecționat mărțișoare și felicitări 

pentru 1 și 8 Martie - activitate în parteneriat cu Clubul Copiilor și Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț 

- Sala de spectacole:„Mărţişor cu cântec” – recital de pian susţinut de 

participanţii la cursurile de pian de la Casa Culturii, profesor coordonator Radu 

Surujiu. Au evoluat pe scenă: 20 copii. Număr spectatori: 89;  Postare afiş 

anunţ eveniment: impact 664 persoane, 22 interacţiuni, 9 aprecieri, 2 distribuiri 

    7 martie- „ De ziua ta, iubită mamă” – spectacol eveniment dedicat zilei de 8 

Martie, cu soliste ale cursuri de canto  ale Centrului pentru Cultură şi Arte 

„Carmen Saeculare”, Formaţia Blues’n Around şi Valentin Câmpeanu 

Participanţi: 102 (locuri limitate de pandemie) 
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Postare afiş anunţ eveniment: impact 3.150 persoane, 132 interacţiuni, 15 

aprecieri, 9 distribuiri 

Transmisie  1, spectacol online, Formaţia : impact – 202 persoane, 12 

interacţiuni, 2 aprecieri 

Transmisie  2, spectacol online – „Mărţişoare muzicale” cu Viorel Caia şi 

Valentin Câmpeanu: impact 141 persoane, 4 interacţiuni,  

Postare clip video din lista de redare spectacol: Valentin Câmpeanu&Viorel 

Caia - Isn't she lovely: impact 299 persoane, 10 interacţiuni, 3 aprecieri. 

- Sala de spectacole: „Mărţişor muzical” oferit de Ansamblul Folcloric „Ozana”, 

Trupele de dans modern „Boboceii”, „Ritm”; Ansamblurile folclorice 

„Tropoţica”, „Stejarii din Hindău”, „Nemţenii”; Grupul vocal „Muguraş de 

sânziene” 

 Postare afiş: impact – 397 persoane, 19 interacţiuni, 8 aprecieri, 1 

distribuire. 

Participanţi sală: - postare clip video Ştefania Andrada Cojocariu – colaborator 

permanent al Casei Culturii, compoziţie proprie dedicată tuturor mămicilor: 

impact – 961 persoane, 126 interacţiuni, 12 aprecieri, 2 distribuiri 

- Postare: Mărțișoare muzicale oferite deAlesia Sărmășanu ,Eduard-

Constantin și Flavia-Maria Cozma, prof. coord. Ana Dragu. Impact: 260 

persoane, 16 interacţiuni, 6 aprecieri. 

 

         Luna Aprilie a început cu data de 2, cu Ziua Internaţională a Cărţii 

pentru Copii şi Tineret - ediţie online, concurs „Recunoaşteţi personajul 

poveştii din imagine. Descoperim împreuna bucuria lecturii”. 

* Postare anunţ eveniment: impact – 597 persoane, 70 interacţiuni, 9 aprecieri, 

1 distribuire, 6 comentarii – din care 4 participări la concursul online, câştigat 

de primul participant – Mihaela Neagu; 7 aprecieri la comentarii. 

- Ziua Mondială a Conștientizării Autismului, simbolizată prin afișarea culorii 

albastru și marcată în mai toata lumea prin multiple acțiuni și activități. Casa 

Culturii "Ion Creangă"  a fost luminată în Albastru. 

* Postare imagini: impact- 484 persoane, 25 interacţiuni, 21 aprecieri; 

* Postare anunţ eveniment: impact 277 persoane, 14 interaţiuni, 6 aprecieri. 

4 aprilie - Conferinţa religioasă cu tema: CRUCEA LIBERTĂȚII 

DUHOVNICEȘTI, susținută de părintele profesor Constantin Necula. 

Participanţi: 150 persoane (capacitate sală, limitată de pandemie) 

* Postări anunţ eveniment: 

Impact social media - 936 persoane, 58 interacţiuni, 2 distribuiri, 25 aprecieri. 
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6 aprilie: Sala de expoziții - Ateliere Hand made de confecționat ornamente 

pentru Paști, felicitări, colaje, ouă încondeiate, cusături, activități în cadrul 

Proiectului ,,SĂRBĂTORILE PASCALE LA ROMÂNI”, ediția I, coordonat de 

prof. Gîtlan Maria, Clubul Copiilor TârguNeamț și prof. Ciudin Brândușa, 

C.S.E.I. Târgu Neamț.  

Organizatori: Casa Culturii „Ion Creangă”, Clubul Copiilor Târgu-Neamț, 

C.S.E.I. Târgu-Neamț. 

24.04: 

- Sala de spectacole: Concert de pricesne Paula Seling 

Număr participanți: 95 persoane. 

25aprilie: 

- Sala de spectacole, ora 14,00: „Lumina lui Hristos” - Concert de Florii – 

Pricesne și cântări de Sfintele Sărbători Pascale, susținut de coruri parohiale 

din Protopopiatul Tg.Neamț. Au participat: Corala Preoțească a 

Protopopiatului Tg.Neamț, Corul de copii al Parohiei Boiștea, Corul Parohiei 

Sfinții Voievozi Tg.Neamț, Corul Parohiei Sfântul Spiridon Tg.Neamț, Ionela 

Brănișteanu, Gabriela Ujică, Ștefania Cojocariu. 

 

Luna Mai - Festivalul "Bucuria Luminii” revine cu prezentarea unui 

Spectacol de cântece și dansuri populare, în data de 03 mai, în sala de 

spectacole, cu: Ansamblul Folcloric "Ozana" și invitații lor: Ansamblul „Stejarii 

din Hindia” , Ansamblul „Tropoțica”. 

04 mai: sala de spectacole: Spectacol "Bucuria Luminii". Din program: 

Spectacol folcloric susținut de Grupul vocal „Urmașii lui Ștefan Vodă” și 

Ansamblul Folcloric „Ținutul Zimbrului”; Concert „Bucuria Luminii” susținut de: 

Cvartetul Serenadis, Ana Maria Filip – chitara si voce, Blues'N Around, cu: Vio 

Caia, Valentin Câmpeanu, Dumitrel Buhnă și Gabi Petraș; sala de spectacole, 

ora 18,00: spectacol de teatru „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov, oferit de 

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani. 

Număr spectatori: 50 

 

Luna Iunie– Sărbătorim Ziua Internaţionala a Copilului: 

1 iunie - Sala de spectacole – Ziua Copilului, spectacol pentru cei mici dar si 

pentru cei mari oferit de Trupa „Andirino” Iasi, iar la Parcul Național Vânători 

Neamț - Activitate „Micii rangeri”. 

20 iunie: Parcul Central: spectacol „Fete de la musique Jacques&Friends”- 

„Arta de a gândi cu sunete”. Spectacol care a cuprins toate genurile muzicale, 

cu Trupa „Gara Veche”. 
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24iunie: platou Casa Culturii – Ziua Universală a Iei: parada de prezentare și 

moment artistic oferit de Grupul Vocal Urmașii lui Ștefan Vodă 

- Parc Vanatori Neamt: "Folk Ia la Park" – purtăm Ia în natură împreună cu 

micii rangeri 

- Evenimente on line: 

"Hei, Ia! Teiubesc cu adevărat" 

Concurs „Ghici cine e?” 

26 iunie: platou Casa Culturii -  Ziua Drapelului :- Parcul central: Spectacol  

"Pe-al nostru steag e scris unire" - eveniment organizat în parteneriat cu 

Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD). 

- sala de spectacole: Magia baloanelor de săpun, spectacol pentru copii; 

30 iunie: Sala de spectacole: Concert extraordinar de folclor: Corala 

bărbătească „Armonia” – Constanța împreună cu Orchestra Folclorică 

"Muzica Divertis". Eveniment realizat în colaborare cu Centrul pentru Cultură 

și Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamț. 

Număr spectatori: 210 

 

Luna Iulie a debutat cu un spectacol în aer liber: 11 iulie, Platou Casa 

Culturii:„La musique en fete” – spectacol de muzică cu Jacques Sole 

16 iulie: - Platou Casa Culturii:„La musique en fete” – spectacol de muzică cu 

Jacques Sole. 

23 iulie:- Platou Casa Culturii:„La musique en fete” – spectacol de muzică cu 

Jacques Sole. 

 

Luna  August a început cu câteva spectacole de teatru pentru 

adolescenti din cadrul proiectului “Ceva” în parteneriat cu Casa Culturii „Ion 

Creangă”: 

17 august - Spectacole teatru proiect CEVA Program reactiv: 

   - Modus Amandi- Trupa Unicornii, Făurei. 

18 august -Spectacole teatru proiect CEVA Program reactiv: 

  - Trenul disperării, Acea duminică – So Trupa, Iași  

  - Dontcrybaby – Trupa Amprente, Brașov. 

19 august - Sala de spectacole: Spectacole teatru proiect CEVA Program 

reactiv: 

  - 4 Dimineața – Trupa Cuadro, București 

  - Lecția – Trupa Victory of Art, București. 
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20august - Sala de spectacole: Spectacole teatru proiect CEVA Program 

reactiv: 

  - Tank-uri – Asociația Rheea, București. 

 

Luna Septembrie „Promovăm valorile locale” de Zilele Orașului Târgu 

Neamț, ediția a XXXI-a, 8 - 9 septembrie 202,1 la Casa Culturii „Ion Creangă” 

Târgu-Neamț: Expoziție fotografie – fotograf Gheorghe Popa, câștigător a 

numeroase premii internaționale de fotografie, cu fotografii expuse și publicate 

de Național Geographic; Lansari de carte. 

25 septembrie: Spectacol extraordinar de pian cu maestrul  Eugen Doga; 

28 septembrie : "In Memoriam: Gigel Birliba" - Expoziție de pictură și grafică 

"Vibrații Valahe"- omagiu adus la împlinirea unui an de la trecerea sa în 

veșnicie. 

30 septembrie : “Clasic e Fantastic” – Musical Show 

 

Luna Octombrie – De Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în 

prima ediție online “De ziua dumneavoastra va dedic o melodie”. 

Impact social media: 372, 466 , 2 distribuiri. 

5 octombrie – De Ziua Mondiala a Educaţiei–“Noi întrebăm, voi răspundeți” – 

ediție online. Impact visual:341 pers. 

28 octombrie – Ziua Vânătorilor de Munte - cu participarea Batalionului 17 

“Dragoș Vodă”, Vatra Dornei, Brigada 61”General Virgil Bădulescu” Miercurea 

Ciuc, Brigada 2 “Sarmisegetuza”Brașov. 

Luna Noiembrie– pe pagina Casei Culturii  cu distribuirea unui 

anunț…“În aşteptarea lui Moş Nicolae” eveniment online în perioada 22.11.-

06.12.2021. 

Luna Decembrie – „ Luna Cadourilor” începe cu o serie de manifestări 

dedicate Zilei Naţionale a României pe platoul din faţa Casei Culturii “Ion 

Creangă”, şi în varianta online. Impact social media:1282 pers, 3927 pers. 

18 decembrie- “Mini recital de pian” susţinut de cursanţii cursurilor de pian , 

coordinator prof.Radu Surujiu; 

 19 decembrie - “Lumina lui Hristos”- spectacolul de colinde al corurilor 

parohiale din oraș; 

20 decembrie - Spectacol: „Poveste de Crăciun” în interpretarea Ducu 

Bertzi&Friends. 

23-24  decembrie - “Vine Mos Crăciun la Târgu Neamt!” împărțirea darurilor lui 

Moș Crăciun în tot orașul. 
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31 decembrie – Festivalul Obiceiurilor şi Tradiţiilor de Anul Nou –ediția a IX- a, 

Piaţa Adormirea Maicii Domnului, TarguNeamţ. 

         - Trecerea dintre ani – Piaţa Adormirea Maicii Domnului TârguNeamţ. 

 

CAPITOLUL  XVIII. BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ 

Biblioteca publică reprezintă un reper durabil în informarea comunității 

locale. Biblioteca, ca factor de reconstrucție ideatică a realității,constituie una 

dintre instituțiile cu rol esențial in educarea și formarea culturală a comunității 

în care funcționează. Cu atribuții esențiale în formarea, informarea si șlefuirea 

personalității utilizatorilor cărora li se adresează, biblioteca stochează și 

prelucrează informațiile, punându-le mai apoi, cu titlu gratuit, la dispoziția celor 

interesați. 

        Privită din aceste câteva considerente,biblioteca își află un loc prioritar în 

comunitatea locală asigurând utilizatorilor săi informarea, educarea și accesul 

liber la valorile umane. 

         În anul 2021, biblioteca din Târgu-Neamț a încercat să se păstreze în 

limitele consacrate din ceilalți ani. La finele anului ea avea în colecțiile sale 

înregistrate 61865 cărți. Din totalul de 322  cărți achiziționate, 307 sunt din 

finanțare publica, în valoare de 12080 lei, iar 15 din alte surse (donații de la 

edituri, autori sau diverse persoane) in valoare de 750 lei. Cele 61865 volume 

din care 46994 titluri cărți sunt stocate destul de avantajos si sunt oferite 

utilizatorilor prin cele două secții de împrumut, adulți și copii.  

          Biblioteca orășenească deservește populația orașului Tg. Neamț (18500 

locuitori) dar și  o mare parte din populația comunelor învecinate prin elevii și 

studenții ce au domiciliul în aceste localități și sunt elevi la colegiile, liceele și 

școlile generale din oraș. 

          În anul de referință 2021 biblioteca a înregistrat un număr de 3527 

utilizatori activi, din care 216 noi înscriși  și 3311 vizați din anul anterior. Din 

raportul statistic de la sfârșitul lunii decembrie, din cei 216 utilizatori activi, 

ponderea cea mai mare o au elevii, adică 97 elevi, studenții adică 75, 

profesiile intelectuale 5, tehnicieni,maiștri 1, functionari 4, pensionari 7, 

casnice 8, șomeri 12 si alte categorii sociale 5. 

          După vârstă, persoanele cu vârste sub 14 ani  sunt in număr de 58, intre 

14-25 ani 66, între 26-40 ani 52, între 41-60 ani 27 și cei peste 61 de ani 13. 



 

 

246 

          După sex, utilizatorii nou înscriși se împart in 93 bărbați  si 123 femei . 

          Frecvența bibliotecii a fost de 3717, iar tranzacțiile de împrumut au fost 

de 49873 volume, din care 20 documente consultate în bibliotecă. Cât privește 

publicațiile împrumutate și cons1ultate în bibliotecă, din totalul de 49873,101 

aparțin clasei 0, 249 clasei 1, 376 clasei 2, 302 clasei 3/32, 191 clasei 33, 627 

clasei 34/36, 215 clasei 37, 172 clasei 39, 412 clasei 50/54, 392 clasei 55/59, 

579 clasei 61, 708 claselor 62/64,66/69, 283 clasei 65, 197 claselor 7/77, 98 

clasei 78/79, 203 clasei 80/811, 19140 clasei 821.135.1, 24412 clasei 821, 

215 clasei 91 și 1001 claselor 90;929/94. Din totalul documentelor, 29612 sunt 

publicații adresate copiilor. 

           În comparație cu anii anteriori se constată o creștere bazată pe 

devierea cererilor de lectură spre zone aflate în dezvoltare editorială. 

Diversificarea cererii a determinat o activitate mai intensă din partea 

bibliotecarilor, care au căutat să analizeze în profunzime informațiile din 

colecțiile bibliotecii și să răspundă prompt doleanțelor utilizatorilor. Astfel, pe 

lângă tradiționalele liste bibliografice elaborate la cerere, au fost întocmite 

bibliografii ale unor evenimente culturale, iar pe bază de opis al referatelor s-

au întocmit bibliografii tematice adresate elevilor și studenților. 

          Personalul bibliotecii format de patru persoane  au lucrat atent la toate 

activitățile specifice de bibliotecă. 

          Biblioteca și-a realizat dimensiunea sa culturală cu impact asupra 

comunității prin organizarea de activități în parteneriat cu diverse instituții: 

Fundația Culturală ”Ion Creangă”, Colegiul Național , Colegiul Tehnic, Liceul 

Tehnologic ”Vasile Conta”, Școala generala nr. 2, Școala generală nr. 3,  

Școala Specială,  Clubul Copiilor Tg. Neamț si Casa Culturii ”Ion Creangă”. 

Prin aceste parteneriate s-a încercat dezvoltarea gustului pentru lectură la 

elevi.  

         Astfel, elevii însoțiți de profesorii de limba română au desfășurat orele 

din programa școlară care se referă la carte și lectură, mai ales in săptămâna 

”Școala Altfel”, ținând cont de faptul ca in programa elevilor de gimnaziu a fost 

introdusa ora de lectura. 

          Biblioteca a organizat împreună cu școlile concursuri între școli, între 

clase de elevi, ore de cenaclu literar,concursuri de creație literară, emisiuni 

locale la posturile de radio și TV local, întâlniri cu scriitori de marcă și oameni 

de litere, profesori, medici. 

         Un parteneriat deosebit am realizat cu Clubul Copiilor din Târgu Neamț, 

prin găzduirea mai multor expoziții tematice cu lucrările lor și a unor activități 
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educative (recital de muzica-chitară, mandoline, grup folcloric, concursuri de 

desene, confecționat mărțișoare, etc ). 

Din luna mai 2009 biblioteca a înființat un serviciu de informare turistică 

și informare europeană. 

Bugetul bibliotecii a fost de 217640 lei din care : 12080 lei din finanțare 

publică pentru achiziții documente specifice cărți, 750 lei din donații (cărți), 

173138 lei au fost cheltuieli de personal și 32347 pentru cheltuieli materiale si 

funcționale. 

           În cursul anului 2021 Centrul Biblionet a avut 52 utilizatori. 

Fenomenul bibliotecă publică, pe lângă activitățile specifice, are și o 

dimensiune de animație culturală, fiind ea însăși promotorul unor activități și 

mai apoi partenerul tuturor proiectelor culturale din orașul Tg. Neamț. 

 

CAPITOLUL XIX. 

SERVICIUL ADMINISTRATIV – GOSPODĂRESC 

Activităţi desfăşurate în anul 2021: 

- S-a gestionat si organizat activitatea din pandemie: dezinfecția spațiilor, 

achiziționarea și distribuirea de măști și dezinfectanti, dezinfecția 

microbuzelor școlare; 

- S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Locale prin 

permanenta aprovizionare cu materiale, furnituri de birou şi aparatură 

birotică; 

- S-a asigurat igienizarea si dezinfectia zilnică a tuturor spațiilor din Primărie, 

în toată perioada de pandemie, stare de alertă si stare de urgență; 

- S-a asigurat buna funcţionare a centralei termice, centralei telefonice, 

precum şi a celorlalte echipamente tehnice; 

- S-au facut propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniu şi a 

instalaţiilor din dotare, urmărind executarea lor;  

- S-a urmărit şi controlat modul de furnizare a energiei electrice şi termice; 

- S-a asigurat buna desfăşurare a şedintelor Consiliului Local precum şi a 

celorlalte activităţi ce se desfăşoară în Sala Consiliului, pe tot parcursul 

anului: întâlniri de lucru, primirea delegatiilor, simpozioane, alte manifestări 

culturale organizate de şcolile, liceele, instituţiile de pe raza oraşului ; 

- Răspunde de administrarea patrimoniului instituţiei ; 
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- S-au făcut propuneri privind programul de investiţii, dotări şi reparaţii la 

instalaţiile şi la celelalte mijloace fixe ale Primariei, urmărind  realizarea 

lucrărilor respective şi ia parte la efectuarea recepţiilor;  

- A asigurat şi coordonat activitatea de curăţenie în toate birourile Primăriei 

oraşului Tîrgu Neamţ,  pentru  desfăşurarea în condiţii optime  a activităţii;  

- Aprovizionarea şi gestionarea carburantului auto, alimentarea zilnică a 

autovehiculelor, respectând înscrierea în cota lunară alocată;  

-  Asigurarea lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţiile programate 

pentru fiecare autoturism;  

-  Întocmirea evidenţei contabile privind consumul de carburant – Fişele 

activităţii zilnice – pentru fiecare autoturism;  

- Asigurarea materialelor de întreţinere şi igienizare zilnică a autovehiculelor; 

- A  asigurat  transportul copiilor din zonele limitrofe ale oraşului şi anume 

Humuleşti, Blebea, Condreni la şcolile din oraş, s-a suplimentat numărul de 

curse și trasee pentru a acoperi toate solicitările venite din partea 

cetățenilor, 

- S-au asigurat piesele de schimb și combustibilul aferent utilajelor care 

execută lucrări de întreținere drumuri; 

- S-a asigurat curățenia și igienizarea Centrului de vaccinare, precum și 

dotarea cu materiale consumabile papetarie; 

- S-a supervizat activitatea de înfrumuseţare a oraşului prin amplasarea de 

jardiniere cu flori şi arbuşti ornamentali, pavoazare cu steaguri ;  

- S-au asigurat momente de recreere şi odihnă pentru cetăţenii oraşului, prin 

amplasarea de bănci în parcuri, pe aleele din faţa blocurilor, pe trotuarele 

din oraş ; 

- A participat activ la toate activităţile organizate în afara instituţiei şi în 

interiorul acesteia, de câte ori a fost imperios necesară prezenţa  

personalului Serviciului Administrativ. 

 

Iluminat public-stradal: 

-   S-a asigurat iluminatul stradal cu ajutorul echipamentelor  şi becurilor 

performante, acestea fiind în permanenţă monitorizate pentru a avea un 

iluminat stradal eficient atât în centrul civic cât şi în zonele periferice; 

 -    S-au refăcut instalațiile subterane de  iluminat public în parcuri; 

 -   În perioada Sărbătorilor de Iarnă s-a asigurat un iluminat ornamental 

variat, oraşul îmbrăcând haine luminoase de sărbătoare;  

          -   S-a urmărit în permanenţă menţinerea la un nivel rezonabil şi 

reducerea pe cât posibil a consumului de energie electrică prin introducerea în 
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reţea a corpurilor de iluminat cu putere redusă dar cu mare eficienţă 

luminoasă ; 

 

CAPITOLUL XX. POLIȚIA LOCALĂ 

           Conform Decretului nr.195/2020, respectiv Dispoziției 

85.518/26.05.2020, POLIȚIA ROMĂNÂ conduce operațional POLIȚIA 

LOCALĂ, care funcționează pe raza de competență a acestora. 

           La nivel de Instituție, Primăria Orașului și Consiliu Local, au inițiat 

planuri de  prevenire si măsuri pentru protecția populației împotriva COVID-19. 

           Lucrătorii poliției locale au fost instruiți cu privire la instaurarea stării de 

autoizolare la domiciliu si a carantinării persoanelor în Centre de Carantină 

autorizate. 

            Conform Hotărârii Guvernului, protecția locațiilor de bază (Centre de 

Carantină), se vor asigura de către Poliția Locală și în completare prin misiuni 

de patrulare si intervenție Jandarmeria Română. 

    

            ACTIVITĂȚI  POLIȚIA LOCALĂ: 

- Organizare Centru Operațional, care asigură permanenta 12/24 a 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență (Dispecerat Poliția Locală); 

Tel. mobil: 0740 569 414 

Tel. verde: 0233 661 115 

- Asigurarea serviciului de pază în Centrul de vaccinare, Sala de sport 

CETATE; 

- Paza obiectivelor primăriei orașului: Primăria orașului Târgu-Neamț, 

Stațiunea Oglinzi, Groapa Ecologică și cele 3 Parcuri Centrale (Parc 

Grădina Publica, Parc Ion Creangă, Parc Cetate); 

- Verificarea persoanelor la domiciliu, în izolare/carantinare; 

- Patrule mixte cu Poliția Română; 

- Patrule independente, în subordinea Poliției Române; 

- Sprijin Evidența Populației, pentru păstrarea distanței sociale; 

- Intervenție sesizări cetățeni, prin dispeceratul poliției locale; 

- Răspuns la sesizări/adrese scrise și colaborare cu Compartimentele de 

specialitate a primăriei orașului; 
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- Intervenție 112, colaborare Poliția Română; 

- Acțiuni de prevenire în parcuri si zonele centrale a orașului, pentru 

combaterea faptelor antisociale și a cerșetoriei; 

- Acțiuni de control si informare în Stații Taxi, Autogări si Gara, conform 

Ordonanței Ministerului Transporturilor 79/2020 cu privire la mijloacele 

de transport în comun; 

- Asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică, Evaluarea Națională; 

- Asigurarea măsurilor de ordine și liniște publică, Examen de 

Bacalaureat; 

- Asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă 

unităților de învățământ preuniversitar la: Școala Generală Nr. 5, 

’’Mihail Kogălniceanu’’- Corp ,,B’’, Școala Gimnazială Domnească 

,,Grigore Ghica Vodă’’, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-

Neamț; 

- Verificarea si urmărirea îndeplinirii executării mandatelor de muncă în 

folosul comunității, în cadrul Serviciului de Probațiune Neamț; 

- Acțiuni comune cu: IPJ-NT, IJJ-NT, DSP/DSV-NT, pentru combaterea 

SARS COV-2, conform Legii 55/2020; 

- Verificarea agenților economici si a persoanelor, din: Obor, Piață, 

Supermarketuri, în contextul pandemiei de COVID-19; 

- Prevenirea furturilor agricole, în colaborare cu Poliția Română și 

Jandarmeria Română; 

- Acțiuni de prevenire si depistare, cu privire la depozitarea ilegală a 

gunoiului pe malurile Râului Ozana, s-a colaborat cu Garda de Mediu 

Neamț. 
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ACŢIUNI ÎN COLABORARE CU: 

 

 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială – 

diverse  

11  

- Serviciul Public de Asistenţă Socială (Legea 

416/2001) 

2 

+conform 

tabel zilnic 

 

- Serviciul Public de Asistenţă Socială cu 

reprezentanţii romilor 

12 

 

 

- Protecţia Copilului 11  

- Control Comercial 18  

- Compartiment de Mediu lunar  

- Compartiment Transporturi 26  

- S.V.S.U. 22  

- Compartiment Administrativ 19  

- Serviciu UAT 6  

- CISUS – S.R.L. 15  

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 

a Persoanei 

24  

- Serviciul de administrare parcări (S.C. Civitas 

S.R.L.) 

 

13 

 

- Poliţia oraşului - Circulatie Rutiera/Ordine si 

siguranta publica 

45  

- Detașamentul de Jandarmi Târgu – Neamț 9  
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- Poliţia Locală Vânători-Neamţ 3  

- I.S.U. Neamţ 3  

- Romtelecom 1  

- S.C. ROSSAL  S.R.L. 7  

- S.C. Eurosal Trade S.R.L. 21  

- APASERV SRL 15  

- alte unităţi (Garda de Mediu, Apele Romane, 

DSP, DSV, Crucea Roşie, ONG-uri, ITM, etc) 

35 

 

 

- Relații publice 11  

-Juridic 5  

-Taxe si impozite (însoțit personalul) 8  

-CPU Târgu-Neamț 5  

-SC Ecarisaj (însoțit personalul) 7  

MĂSURI PREVENTIVE - DE ORDINE ȘI 

SIGURANȚĂ PUBLICĂ, pentru activităţile 

culturale, sportive, religioase, probleme/situații 

sociale 

 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

Zilnic conform 

 

Stadion Cetate    

Exerciții de alarmare 

Delegații 

Zilele Cetății și a 

orașului 

Ziua drapelului 

Bâlciul anual 

Depuneri de coroane 

Meșteri populari 

Sc.2/GGV Cooperere 
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plan actiune 

 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Circ. Rut. 

Ștefan cel Mare corp 

B 

Centrul Sc. 

pt.Educație Incluzivă 

Ziua Europei 

Sărbători Pascale 

Parada măștilor-Anul 

Nou 

Ziua Unirii 

Acțiuni culturale în 

Cetate C.J 

Vânători de munte 

Monumentul eroilor 

Casa Memorială „Ion 

Creangă” (Zilele 

Creangă) 

ASIGURARE, FLUIDIZARE  ŞI DEVIERE 

TRAFIC, lucrari edil-utilitare:  

- B-dul Ştefan cel Mare si M. Eminescu  

Str.Plopului,Slt. Radu Teoharie, Centura 

Orasului, compactare şi asfaltare, conectat şi 

deconectat instalaţiile de Crăciun, deszăpezire 

strazile orasului 

- Str. Calistrat Hogaş, M. Viteazu, Blebei, 1 

Mai, V. Alecsandri, Mărăşeşti - lucrări drumuri 

- Str. Batalion, Garoafelor,  Aleea Zimbrului, 

Popa Sapca, Castanilor, Parcari de resedinta - 

asfaltări  

 

 

 

 

 

 

Pe toată perioada 

desfăşurării lucrărilor 
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- Amplasarea marcajelor stradale 

INTERVENŢII, STĂRI CONFLICTUALE 

APLANATE 

4  

PATRULĂRI  AUTO zilnice  

PATRULĂRI PEDESTRU zilnice  

PARTICIPĂRI LA ŞEDINŢELE 

ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI, 

GRUPURI DE CETĂŢENI DIN CARTIERE 

 

          3 

 

PROCESE VERBALE – de îndeplinire a 

procedurii de comunicare prin afişare a 

proceselor verbale de contravenţie 

 

18 

 

INFRACŢIUNI CONSTATATE 4  

PERSOANE SUSPECTE PRINSE ŞI 

PREDATE POLIŢIEI ORAŞULUI 

 

 

23 

 

CERȘETORI identificaţi/sancţionați    

MINORI/OAMENI AI STRĂZII INTERNAȚI LA 

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENȚĂ SF. TEODORA 

 

2 

 

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE 

DOMICILIU 

31  

LOCURI DE DEPOZITARE CLANDESTINĂ,  

A DEȘEURILOR IDENTIFICATE ȘI 

IGIENIZATE LA PROPUNEREA POLIȚIEI 

LOCALE 

 

12 

 

 

ACȚIUNI DE DEPISTARE / VERIFICARE A 

OCUPĂRII DOMENIULUI PUBLIC (materiale 

de construcții, schele, panouri publicitare, etc.) 

 

4 
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PREGĂTIREA PROFESIONALĂ   

- nr. ore de pregătire profesională Zilnic si lunar  

- nr. ședințe tragere cu pistolul o  

- nr. ore pregătire fizică 6/luna  

PERSOANE LEGITIMATE 1045  

PERSOANE AVERTIZATE 168  

PERSOANE PRIMITE IN AUDIENȚĂ -  

MATERIALE PUBLICATE PE SITE-URI  ȘI ÎN 

MASS MEDIA 

6 Anunțuri,fluturași, 

afișe, bannere 

PERSOANE SUPUSE CONTROLULUI 

CORPORAL 

22  

PERSOANE CONDUSE LA SEDIUL POLITIEI 

LOCALE 

21  

ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE LA ȘCOLI (Sc. 

Nr. 2 Grigore Ghica Vodă, Școala/Colegiu 

Ștefan cel Mare  corp ,,B’’ si Scoala Incluzivă) 

ocazional Afișe şi fluturași 

„Spune NU 

cerșetoriei”, Panou de 

informare stradal,  

Bannere,activități 

tematice 

PERSOANE ATENȚIONATE 2149  

PÂNDE EFECTUATE 33  

AUTOTURISME VERIFICATE IN BAZA DE 

DATE M.A.I. 

36  

BAGAJE CONTROLATE 6  

SOMAŢII ÎNMÂNATE CETĂŢENILOR  

Cf. H.C.L. 62/2019 

52 Agenți economici, 

verificări agenți 

economici, 
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persoane fizice 

 

PERSOANE DUSE LA POLITIA NATIONALA 

PT. A FI INTRODUSE IN BAZA DE DATE 

23  

PERSOANE PREDATE ALTOR INSTITUTII  5  

SESIZĂRI PRIN SERVICIUL UNIC DE 

URGENȚĂ 112, COLABORARE M.A.I. 

9  

RAPOARTE DE ACTIVITATE 

Procese verbale puncte fixe:  

 Groapa Ecologica 

 Stațiune Oglinzi 

 Primăria orașului 

 Centrul de vaccinare 

1759  

LUCRĂRI EFECTUATE  Echipament de 

lucru,consumabile, 

birotică,combustibili, 

piese  

auto, întrețineri 

diverse, 

materiale, logistică, 

cazarmament, etc. 

CURSURI DE SPECIALITATE 0  

 

ŞEDINŢE DE LUCRU 6 

 

2 

- Pol. Naţ. – ordine 

publică 

- Pol. Naţ. – circulaţie 
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8 

1 

rut. 

- Jandarmeria RO 

- Poliția Locală 

- IPJ Neamț 

PROTOCOALE INCHEIATE (I.P.J  Neamţ 

OLP si  I.P.J. Neamt Circulaţie rutieră) 

2  

ÎNŞTIINŢĂRI PARCHET/JUDECĂTORIE  6  

NOTE INTERNE/DISPOZITII, PRIMĂRIE 18  

VERIFICAREA SI URMARIREA  

indeplinirii executarii mandatelor de munca in 

folosul comunitatii, din cadrul Serviciul de 

Probatiune Neamt 

38  

 

 

 

SESIZARI SCRISE 

SESIZARI TELEFONICE 

152 

244 

 

ACTIVITATI DESFASURATE DE POLITIA 

LOCALA TARGU-NEAMT, 

IN CONTEXT COVID-19 

 

-PERSOANE VERIFICATE ÎN 

CARANTINĂ/IZOLARE 

-PERSOANE VERIFICATE Cf. OM 3/2020 

-AUTO VERIFICATE Cf. OM 3/2020 

-SOCIETĂȚI COMERCIALE VERIFICATE 

Cf. OM 3/2020 

-PERSOANE VERIFICATE Cf. LEGEA 

 

 

 

 

7726 

 

1222 

82 

55 
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55/2020 

-AUTO VERIFICATE Cf. LEGEA 55/2020 

-AGENȚI ECONOMICI VERIFICAȚI 

Cf. LEGEA 55/2020 

 

471 

116 

198 

 

STRUCTURA PERSONALULUI – CONFORM ORGANIGRAMEI 

 

CONDUCERE 1 

OFIȚER SERVICIU 3 

AGENT PAZĂ 4 

CONTROL COMERCIAL 1 

CIRCULATIE RUTIERĂ 4 

EVIDENȚA PERSOANEI 1 

AGENȚI ORDINE PUBLICĂ 4 

PROTECȚIA MEDIULUI 1 

DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII 1 

POSTURI VACANTE 2 

 

NOTA:  - Poliția Locală Târgu-Neamț în anul 2021, a fost conectată la 

sistemul SINEPCVI – Abateri (EVA), pentru  implementarea punctelor 

de   penalizare conform OUG 195/2002. 

      - Tot in acest an, efectivul poliției locale Târgu-Neamț, a fost diminuat 

cu aproximativ 30%, ceea ce a dus la reorganizarea activității acesteea. 

       PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE, Poliția Locală Târgu-Neamț: 

- Legea 55/2020 SARS COV-2:    

Nr. Procese verbale de contravenție = 65 (AV-19) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 24.700 lei; 
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- Legea 61/1991 R:  

Nr. PV Contrav. = 218 (AV-6) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 59.400 lei; 

- O.U.G 195/2002:   

Nr. PV Contrav. = 137 (AV-82/PP-255) 

            Valoarea sancțiunilor aplicate = 6.800 lei;                          

- H.C.L. 62/2019 – 250/2021:   

Nr. PV Contrav. = 32 (AV-5) 

      Valoarea sancțiunilor aplicate = 5.500 lei. 

          Total valoare sancțiuni aplicate                 =  96.400 lei; 

          Total  Procese Verbale  de contravenție    =  452 

 

 

CAPITOLUL XXI.  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

La nivelul executivului Primăriei oraşului Târgu-Neamţ, activităţile în 

domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021 s-au desfăşurat în conformitate cu 

prevederile următoarelor legi, hotărâri de guvern, instrucţiuni şi ordine ale 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative : 

- Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea 

nr. 212/2006; 

-  Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

-  Legea nr. 446 / 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare; 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 606/2005 privind pregătirea 

personalului din compunerea comitetelor pentru situaţii de urgenţă în centrele 

zonale de pregătire; 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea 

Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 

nr. 786/2005; 

- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 

prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- Ordinul nr. 163/ 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor ; 
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 - HGR nr. 537/ 06 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor  

 

I. PROTECŢE CIVILĂ: 

-  s-a executat programul de pregătire şi instruire în conformitate cu prevederile 

cuprinse în Ordinul Prefectului pe anul 2021; 

-  s-au executat toate şedinţele de instruire lunare şi semestriale; 

- s-au menţinut   în perfectă stare de funcţionare mijloacele de înştiinţare-

alarmare;  

- s-a asigurat operativitatea punctului de comandă prin lucrări de întreţinere şi 

igienizare; 

- s-au executat antrenamente de instruire lunare cu aparatura F1001B şi reţea 

radio Zefir; 

- trimestrial au fost verificate şi întreţinute componentele sistemului de 

înştiinţare alarmare din localitate; 

- pregătirea pentru intervenţie la nivelul localităţii s-a executat intens şi foarte 

diversificat şi în funcţie de riscurile specifice ale fiecărui agent economic şi 

instituţie publică din zona de competenţă; 

- controale pe linie de protecţie civilă la operatorii economici şi instituţiile 

publice cu scopul prevenirii şi îndrumării acestora; 

- s-au executat instructaje şi exerciţii demonstrative în instituţiile de învăţământ; 

- s-au difuzat, cu prilejul fiecărei activităţi, pliante cu noile semnale de alarmare 

şi cu măsurile pe care trebuie să le execute populaţia la introducerea 

semnalelor de alarmare şi pe timpul producerii de riscuri pe teritoriul oraşului 

Târgu-Neamţ. 

                                        II. APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR 

- s-au făcut analize privind modul de acţiune în situaţia producerii unor dezastre; 

- s-a reactualizat Planul de apărare împotriva dezastrelor; 

- s-au mediatizat prin posturile locale de televiziune si presa masuri pentru 

prevenirea îmbolnăvirii animalelor, precum si masuri concrete privind circulatia 

animalelor pe raza oraşului Târgu-Neamt; 

- cu utilajul din dotarea SVSU s-au executat săpături de decolmatare şi adâncire a 

şanţurilor în cartierul Blebea, Pometea , Condreni, Humuleştii Noi, activitaţi de 

dezăpezire pe raza administrativ-teritorială a oraşului Târgu-Neamţ. 

- a fost iniţiat Programul de măsuri privind salubrizarea cursurilor de apă; 

- a fost iniţiat Programul de măsuri pentru perioada toamna – iarnă 2021- 2022, 

privind combaterea înzăpezirii, poleiului şi a gheţii pe drumurile publice. 

 



 

 

261 

III ACTIVITATEA P.S.I 

-  s-au emis actele de autoritate în domeniul prevenirii stingerii incendiilor; 

-  s-au emis comunicate de presă cu recomandările privind prevenirea 

stingerii incendiilor specifice fiecărui anotimp; 

-  s-au dus la îndeplinire măsurile de prevenire si stingerea incendiilor 

cuprinse in procesul verbal de control încheiat de Inspectoratul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă "Petrodava" ; 

-  s-a popularizat în şcoli si instituţii necesitatea cunoaşterii măsurilor 

specifice de prevenire a incendiilor; 

-  s-au popularizat la nivelul localităţilor componente Blebea, Humulestii 

Noi si Humuleşti, măsurile de prevenire a incendiilor în gospodăriile populaţiei; 

-  s-au verificat instalaţiile electrice urmărindu-se asigurarea tablourilor 

electrice cu siguranţe calibrate şi înlăturarea improvizaţiilor 

 

IV. COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ 

- s-au organizat instruiri si analize pentru eficientizarea acestor  organisme 

(Comitet local pentru Situaţii de Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate 

Temporară, Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Comandamentul Local 

de Iarnă, Comisia Locală de Sprijin pentru Combaterea Bolilor); 

- s-a actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în conformitate cu noile 

reglementări cu privire la sistemul local de management al situaţiilor de urgenţă; 

- mărirea capacităţii de adăpostire prin folosirea subsolurilor cu destinaţie tehnică 

şi sensibilizarea asociaţiilor de proprietari asupra necesităţii păstrării acestor 

subsoluri în condiţii tehnico-sanitare corespunzătoare; 

 

V. SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

              Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu- Neamţ, 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.145 din 30.12.2005, este o structură 

specializată, cu o dotare specifică, ce se constituie în subordinea Consiliului 

Local şi este destinat să desfăşoare activităţi de prevenire, monitorizare şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă, să coordoneze 

resursele umane, materiale , financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării 

de normalitate, în scopul protejării populaţiei, bunurilor şi mediului, împotriva 

efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a acţiunilor 

acestora. 
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            Constituirea şi dimensionarea structurilor Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă s-a făcut pe baza unor criterii privind tipurile de risc 

identificate în sectorul de competenţă, clasificarea localităţii din punct de vedere 

al riscurilor, numărul de locuitori din sectorul de competenţă, căile de comunicaţii 

rutiere şi gradul de practicabilitate a acestora, sursele de alimentare cu apă 

pentru stingerea incendiilor, suprafaţa sectorului de competenţă, măsurile 

stabilite în "Planul de analiză şi acoperire a riscurilor", "Planul de intervenţie (de 

răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă" şi "Planul 

de evacuareîn caz de urgenţe". 

           Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structura sa un 

compartiment de prevenire şi o formaţie de intervenţie, care are în compunere 

echipe specializate, în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de 

competenţă (stingerea incendiilor, cercetare-căutare, transmisiuni-alarmare, 

deblocare-salvare, evacuare, salvare şi prim-ajutor, sanitar veterinară,intervenţii 

la inundaţii şi suport logistic). 

             Coordonarea şi îndrumarea de specialitate a activităţilor desfăşurate în 

domeniul situaţiilor de urgenţă efectuate de Serviciul Voluntar se execută de 

către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă " Petrodava" al judeţului Neamţ. 

            Serviciul Voluntar execută controlul respectării legalităţii în domeniul 

situaţiilor de urgenţă de către instituţiile publice, operatori economici şi cetăţenii 

de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

             Cooperează pentru intervenţia în situaţii de urgenţă cu serviciile de 

urgenţă profesioniste, serviciile voluntare şi private şi cu alte structuri abilitate să 

intervină pentru salvarea oamenilor, protecţia materialelor şi valorilor din 

patrimoniul cultural, acordarea de sprijin pentru supraveţuirea populaţiei în caz 

de dezastre. 

            Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile organizate, 

planificate şi desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere cu resurse 

materiale necesare îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de 

sănătate a personalului, a stării de funcţionare a tehnicii de intervenţie şi 

comunicaţii. 

 În anul 2021 s-au întocmit următoarele documente: 

            I. DOCUMENTE DE PLANIFICARE ANUALE 
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          1.Planul anual al activităţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          2.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

          3.Proiectul de buget. 

           II. DOCUMENTE DE ORGANIZARE 

          1.Dosarul privind organizarea şi dotarea Serviciului voluntar pentru situaţii 

de urgenţă ; 

          2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru 

situaţii de urgenţă; 

          3.Schema de înştiinţare – alarmare şi asigurare legături de comunicare 

între forţe. 

           III. DOCUMENTE DE CONDUCERE. 

          1.  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale; 

          2. Planul de apărare împotriva riscurilor generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase,  accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 

accidentale; 

          3.  Planul asigurării de resurse materiale, umane şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă 

          4. Planul de evacuare în caz de urgenţă; 

          5. Planul de intervenţie la cutremure şi alunecări de teren; 

          6. Planul de protecţie şi intervenţie la accidente pe timpul transportului cu 

substanţe periculoase; 

          7. Planul de monitorizare, gestionare şi intervenţie la incendiile de pădure; 

          8. Planul de intervenţie la accidentele chimice, nucleare şi urgenţă 

radiologică; 

          9. Planul de acţiune la epizootii (gripa porcina) 

              Sarcinile serviciului în anul 2021 au fost următoarele: 
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 Acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţă, atât din punct de 

vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional; 

 Executarea oportună a misiunilor şi operaţiunilor specifice; 

 Corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi 

gradul de dificultate  ale situaţiei de urgenţă, în vederea exploatării cu eficienţă 

maximă a acestora. 

 

Aceste sarcini au fost puse în aplicare în cursul anului 2021 prin: 

 Întocmirea graficului de informare publică şi a graficului de control pentru anul 

2021. 

 Au avut  loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. 

 Avizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Petrodava”  al 

Judeţului Neamţ a planurilor de intervenţie pe tipuri de riscuri. 

 Concepţia, aprobarea şi avizarea planurilor de asigurare cu resurse umane şi 

materiale, a planului de evacuare în caz de situaţie de urgenţă . 

 Cu ocazia sărbătorilor  pascale au fost efectuate controale la lăcaşurile de cult. 

  Împreuna cu specialişti din Compartimentul de prevenire al  Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ au fost efectuate controale la 

muzee, Casa de Cultură "Ion Creangă", Biblioteca Orăşenească, la unităţile 

REMAT . 

 Împreuna cu mai multe societăţi comerciale au fost stabilite puncte de 

decontaminare personala şi a maşinilor de intervenţie. 

 Au avut loc antrenamente de specialitate în reţelele  F-1001B şi  radio Zefir;  

 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a pregătit intervenţia in 

caz de caniculă şi  amenajarea punctelor de prim-ajutor. 

 Ca urmare a primirii avertizărilor meteorologice şi hidrologice, la nivelul Primăriei 

oraşului Târgu-Neamţ s-au luat următoarele măsuri: 

- A fost instituit serviciul de permanenţă la sediul Primăriei oraşului  Târgu-Neamţ  

, conform OMAI  nr. 736/22.07.2005 ; 

- Populaţia şi operatorii economici din zona inundabilă a  fost avertizată despre 

riscurile posibile în cazul producerii unei viituri; 

- Au fost afişate mesaje de averizare/atenţionare în locuri publice şi prin mass-

media; 

- S-a verificat sistemul de înştiinţare şi alarmare; 

- Au fost monitorizate cursurile de apă şi au fost  înlăturate obstacolele din albie; 
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- S-a organizat intervenţia in caz de inundaţii şi au fost verificate utilajele pentru 

intervenţie. 

 Pentru prevenirea  izbucnirii unor incendii la lăcaşurile de cult care poartă Hramul 

Adormirii Maicii Domnului pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Târgu -Neamţ  a desfăşurat un 

control   tematic, conform graficului de informare publică. 

 Au fost emise comunicate de atenționare a populatiei specifice fiecărei perioade  

a anului în conformitate cu avertizările primite de la Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă  „ Petrodava” al judeţului Neamţ,  de la Apele Române şi de la 

Prefectură. 

 Au fost intocmite planurile de alarmare al  serviciului şi de evacuare a oraşului 

Târgu-Neamţ în caz de situaţie de urgenţă fiind trimise spre avizare 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

 Pentru fiecare intervenție efectuată de către membrii Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă au fost intocmite rapoarte de activitate care au fost aprobate 

de catre preşedintele comitetului local pentru situații de urgență și înaintate 

Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ; 

 Au fost supravegheate focurile de artificii cu ocazia sărbătorilor de iarnă și au fost 

luate măsuri de prevenire și stingere a incendiilor în zonele în care s-au ținut 

concerte. 

 S-au asigurat spaţiile pentru carantină persoanelor sosite din spaţiul european, 

fiind monitorizate modul de asigurare a condiţiilor de cazare, masă şi securitate a 

acestora;  

 S-a asigurat spaţiu pentru crearea unui Centru de vaccinare la nivel local. 

 

 

CAPITOLUL  XXII.  SPCLEP 

Serviciul Public Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Târgu 

Neamţ(SPCLEP) s-a înfiinţat în subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu-

Neamţ în temeiul art.4 din O.U.G.nr. 84/2001 aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 372/2002 şi O.U.G. nr. 50/2004, la data de 

01.04.2005 prin Hotărârea nr. 47/31.03.2005 a Consiliului Local al oraşului 

Târgu-Neamţ. 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor Târgu-Neamţ 

deserveşte cetăţenii oraşului Târgu-Neamţ, precum şi a celor 20 de comune 

arondate, după cum urmează: Agapia, Bălţăteşti, Borca, Brusturi, Crăcăoani, 

Drăgăneşti, Fărcaşa, Ghindăoani, Grumăzeşti, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, 
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Poiana Teiului, Răuceşti, Războieni, Tupilaţi, Timişeşti, Ţibucani, Urecheni, 

Vînători-Neamţ.  

În perioada analizată, o atenţie deosebită a fost acordată 

creşterii calităţii şi operativităţii în executarea lucrărilor de deservire a 

cetăţenilor ce s-au prezentat la ghişeu pentru rezolvarea cererilor pe linie de 

evidenţă a persoanelor şi ghişeu unic. Sarcinile care s-au realizat au fost 

oglindite în planurile de activităţi trimestriale, aprobate, acestea cuprinzând 

măsuri concrete ori de situaţiile neprevăzute apărute. 

S-a urmărit ca materialele de planificare a muncii ale serviciului să 

cuprindă, pe lângă sarcinile de serviciu curente, activităţi de perfecţionare a 

pregătirii profesionale, pentru creşterea gradului competenţei profesionale şi a 

randamentului lucrătorilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Pentru 

cunoaşterea eficienţei activităţilor planificate au fost efectuate analize, în baza 

acestora fiind desprinse concluzii care au motivat stabilirea de noi măsuri, cu 

termene şi responsabilităţi precise, în scopul îmbunătăţirii muncii. 

Statul de funcţii al serviciului, aprobat prin H.C.L. nr. 116 din 27.05.2021 

are prevăzute 18 posturi, din care 11 ocupate, astfel: 

- şef serviciu – 1 post, ocupat; 

- Compartiment de Evidenţa Persoanei – 6 posturi, din care 4 ocupate; 

- Birou Informatică – 7 posturi, din care 4 ocupate (1 post şef birou); 

- Compartiment Stare Civilă – 4 posturi, din care 2 ocupate; 

Şeful serviciului a participat la şedinţele la care a fost convocat la 

Primăria oraşului Târgu-Neamţ, precum şi la convocările profesionale de la 

sediul D.J.E.P. Neamţ. 

Au fost respectate măsurile stabilite ca urmare a instituirii stării de 

urgenţă din data de 16.03.2020 şi ulterior a stării de alertă din 18.05.2020, 

fiind restricţionat accesul persoanelor în incinta serviciului. A fost suspendată 

activitatea de audienţe şi au fost respectate îndrumările primite de la 

D.E.P.A.B.D. privind motivele pentru care se pot prelua în perioada stării de 

urgenţă a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate. 

Au avut loc şedinţe lunare cu lucrătorii serviciului, precum şi discuţii pe 

marginea problemelor aparute, speţe deosebite, probleme organizatorice etc.  

A fost o foarte bună colaborare între toţi salariaţii, precum şi cu 

conducerea primăriei, DJEP şi BJABDEP Neamţ. 
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ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR  

În perioada analizată activitatea pe linie de regim evidenţă s-a 

desfăşurat conform prevederilor O.U.G. 97/2005, republicată, H.G. 1375/ 

2006, Legea 119/ 1996, republicată, cât şi celelalte dispoziţii şi instrucţiuni 

primite de la eşaloanele superioare. 

În cursul anului 2021 au fost tipărite un număr de 10641 acte de 

identitate, au fost eliberate 49 cărţi de identitate provizorii. 

În perioada analizată lucrătorii de evidenţă a populaţiei din cadrul 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor s-au deplasat cu 

staţia mobilă pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, fiind organizate 

20 de acţiuni, fiind puse în legalitate 100 persoane.  

Astfel, au fost efectuate un numar de : 

 16 acţiuni cu camera mobila la 16 persoane netransportabile  

 3 acţiuni la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu-Neamţ, fiind puse în 

legalitate 26 persoane cu vize de reşedinţă 

 1 acţiune la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Războieni, fiind puse în legalitate 27 persoane cu vize de reşedinţă şi 

31 persoane cu carte de identitate 

La data de 31.12.2021, la nivelul serviciului nostru erau un număr de 

3730 persoane care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul 

prevăzut de lege sau care au împlinit 14 ani, astfel: 

- ani anteriori:  1868, din care majori: 1411, minori:  457 

- anul curent:   1862, din care majori: 1494, minori: 368 

Dintre acestea, un număr de 823 sunt restanţieri justificaţi, astfel: 436-

plecaţi în străinătate, 114-plecaţi în alte localităţi din ţară, 21-posibil decedaţi, 

1-reţinuţi/arestaţi, 112-necunoscuţi la adresă, 1-urmăriţi, 130-invitaţi, 8-alte 

cazuri. 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ 

Principala activitate a Biroului Informatică este de actualizare a 

Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu datele privind persoanele, 

în baza comunicărilor înaintate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi a documentelor prezentate de cetăţeni cu 

ocazia soluţionării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate. 
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De asemenea, acest birou preia în Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor datele privind persoana fizică în baza comunicărilor nominale 

pentru născuţii vii, cetăţeni români sau cu privire la modificările intervenite în 

statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate 

ale persoanelor decedate sau declaraţiile din care rezultă că persoanele 

decedate nu au avut acte de identitate. 

Din totalul de imaginilor preluate cu staţiile foto fixe şi cu camera mobilă 

persoanelor care au solicitat eliberarea unui act de identitate, nu au fost cazuri 

de restituire a loturilor, acestea fiind corect poziţionate conform metodologiei 

primite. 

Pe linie de informatică lucrătorii regim evidenţă din cadrul Serviciului 

Public Comunitar au desfăşurat activităţile specifice, stabilite prin fişa postului: 

- au fost introduse şi actualizate datele de pe cererile de eliberarea actelor de 

identitate primite la ghişeul serviciului, în vederea tipăririi cărţilor de 

identitate (10641 cărţi identitate tipărite şi 49 cărţi de identitate provizorii) 

- au fost trimise 150 loturi CI pentru eliberarea actelor de identitate şi au fost 

10 rebuturi în anul 2020;      

- a fost actualizată baza de date cu informaţii privind actele de identitate 

eliberate de către serviciu; 

- a fost ţinută evidenţa clară a tuturor activităţilor desfăşurate pentru 

întreţinerea bazei de date, consemnate în Registrul informaticianului; 

- au fost urmărite asigurarea protecţiei şi securităţii datelor din evidenţa 

persoanelor; 

- au fost urmărite şi operate menţiunile privind restanţierii de pe raza de 

competenţă; 

- au fost furnizate, în condiţiile legii, a datelor de identitate adresa persoanelor, 

către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii 

economici sau cetăţeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în 

sistem informatic şi comunicarea în termen a datelor solicitate (456 

verificări, din care 1 pentru M.A.I., 422 pentru alte ministere, 33 pentru 

persoane fizice) ; 

- a fost asigurată buna administrare a reţelei şi sistemului informatic, 

întreţinerea echipamentelor de calcul din dotarea serviciului. 
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ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ 

 Compartimentul Stare Civilă, componentă a Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Neamţ, în perioada 

analizată şi-a desfăşurat activitatea conform Legii nr. 119/1996 republicată, cu 

modificările ulterioare, a Metodologiei din anul 2011 cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, ale art. 16 din Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Târgu Neamţ şi a ordinelor şi dispoziţiilor primite de la 

eşaloanele superioare.    

 S–au desfăşurat următoarele activităţi specifice: 

- întocmirea, la cerere sau din oficiu – portivit legii, a actelor de naştere, 

de căsătorie, divorţ şi de deces şi eliberarea certificatelor doveditoare  

- înscrierea de menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe 

marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimiterea comunicărilor de 

menţiune pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz 

- eliberarea de extrase de pe actele de stare civilă, la cererea 

autorităţilor, precum şi dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă, la 

cererea persoanelor fizice 

- transmiterea structurii informatice din cadrul serviciului comunicările 

nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările 

intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi 

actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta 

ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate 

- întocmirea buletinelor statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, 

în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică. 

Din punct de vedere al activităţilor desfăşurate se evidenţiază: 

- acte de stare civilă înregistrate – 1154, din care 703 de naştere, 160 de 

căsătorie şi 291 de deces; 

- certificate de stare civilă eliberate – 2522, din care 1821 de naştere, 260 de 

căsătorie şi 441 de deces; 

- transcrieri certificate/extrase eliberate de autorităţile altor state – 209, din 

care 163 de naştere, 41 de căsătorie şi 5 de deces; 

- au fost operate 17 înregistrări tardive de naştere (17 în categoria 30 zile-1 

an) 

- au fost înregistrate 4 rectificări, au fost 3 CNP-uri atribuite greşit 
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- au fost înregistrate 3 dosare de schimbare nume pe cale administrativă, 1 

menţiune de SNCA intervenită în străinătate, 1 căsătorie mixtă desfăcută  

- au fost înregistrate 4 căsătorii mixte (3-Republica Moldova şi 1-Statele Unite 

Mexicane) 

În cursul anului 2021 s-au întocmit un număr de 2499 menţiuni, din 

care: 

 2499 primite 

 2196 operate 

 426 comunicate la SPCLEP 

 1991 comunicate la DJEP, 508 alte localităţi 

Se păstrează un contact permanent cu Direcţia pentru Protecţia 

Copilului şi cu reprezentanţii Direcţiei Sanitare Judeţene pentru prevenirea 

abandonului nou-născutului în maternităţi şi secţii de pediatrie, cunoaşterea şi 

deţinerea controlului asupra problemelor existente în centrele de plasament, 

unităţi sanitare şi de protecţie socială, instruirea persoanelor responsabile din 

instituţiile mai sus menţionate cu privire la obligaţiile ce le revin în sensul 

respectării prevederilor Legii nr. 119/1996 republicată, cu modificările 

ulterioare şi ale O.U.G.nr.97/2005, republicată. 

 

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT, ARHIVĂ 

 - au fost înregistrate un număr de 2162 de documente primite şi create 

în cadrul serviciului 

- au fost înregistrate şi formulate răspunsuri pentru un număr de 224 

solicitări ale persoanelor pentru Legea nr. 129/2018 

- a fost înregistrată o petiţie 

- au fost primite în audienţă de către şeful serviciului un număr de 1373 

persoane 

- toate răspunsurile solicitate au fost trimise în termenele prevăzute de 

lege, pentru fiecare categorie de lucrare 

- toată arhiva este depozitată într-o cameră separată, este cusută, 

copertată şi opisată.  

Având în vedere că serviciul nostru nu are personalitate juridică 

(compartiment financiar şi de resurse umane), activitatea de această natură 

este condusă şi coordonată de compartimente specializate din cadrul 

Primăriei. 
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Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, activitatea Serviciului Public 

Comunitar  Local  de Evidenţă a Persoanelor Târgu-Neamţ s-a desfăşurat în 

bune condiţii pe parcursul anului 2021. Nu au fost semnalate disfuncţionalităţi 

în activitate, toate lucrările fiind efectuate respectându-se termenul de 

soluţionare al acestora. 

 

Capitolul XXIII. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A 

ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 

Direcția de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț funcţionează ca 

instituţie publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al orașului 

Târgu-Neamț, cu personalitate juridică, în conformitate cu art. 113 din Legea 

292/2011 a asistenţei sociale şi Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, privind 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.  

Direcția de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamț se organizează şi 

funcţionează pe baza următoarelor principii:  

 solidaritatea sociala, potrivit căreia comunitatea participa la sprijinirea 

persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale;  

 respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecarei persoane ii este 

garantata dezvoltarea libera si deplina a personalităţii;  

 universalitatea, potrivit căreia fiecare persoana are dreptul la asistenta 

sociala, in condiţiile prevăzute de lege;  

 parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice si organizaţiile societăţii 

civile cooperează in vederea organizării si dezvoltării serviciilor sociale.  

 

Pentru realizarea scopului si obiectivelor pentru care se organizează, Direcția 

de Asistenta Socială îndeplineşte următoarele funcţii:  

 de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea si supunerea 

spre aprobare Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț a strategiei locale 

de asistenta socială;  

 de organizare - prin care stabileşte și aplică măsurile de protecţie si 

asistenta socială;  

 de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul 

public si privat ale orașului, date în administrare sau în folosinţă;  

 de reprezentare - prin care reprezintă autoritatea administraţiei publice 

locale în relaţiile cu alte instituţii si autorităţi publice;  
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  Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza 

Regulamentului de Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în 

vigoare. 

            Direcţia de Asistenţă Socială a orașului Târgu-Neamţ este organizată 

după cum urmează : servicii, birouri, compartimente, cabinete medicale 

școlare, centre subordonate.  

 

I. SERVICIUL RESURSE UMANE, COMUNICARE ŞI REGISTRATURĂ 

Principalele activităţi ale serviciului în anul 2021: 

    

1. A întocmit şi actualizat evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici potrivit 

Statutului funcţionarilor publici ; 

2. A elaborat Statul de funcţii şi organigrama, în colaborare cu conducerea 

Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ, care se aprobă prin 

Hotărârea Consiliului Local, cu avizul A.N.F.P.; 

3. A urmărit încadrarea în numărul de personal stabilit potrivit organigramei şi 

statului de funcţii aprobat; 

4. A întocmit proiectele de hotărâre privind aprobarea organigramei, 

transformări de posturi, orice modificări din statul de funcţii al D.AS. 

5. A gestionat un exemplar din fişele de post  pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual; 

6. A completat dosarele profesionale ale funcţionarilor publici (18)  şi dosarele 

de personal pentru personalul contractual (106 dosare), conform prevederilor 

legale. 

7. A îndeplinit atribuţiile de secretariat legate de recrutarea şi promovarea prin 

concurs a personalului în funcţii de conducere şi de execuţie, asigurând: 

-  organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi exemenelor (14 concursuri 

recrutare); 

-  constituirea comisiilor de concurs / examinare (14); 

-  pregătirea şi afişarea tematicii şi bibliografiei (pentru  concursuri) ; 14 

-  verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs / examen cu privire 

la documentele necesare pentru înscriere (58) 

- demersurile de incadrare pentru noii angajati 

- condiţiile de depunere a jurământului de către funcţionarii publici numiti 

in functie in urma concursurilor (1 functionar) 
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9. A asigurat primirea, completarea si înregistrarea declaraţiile de avere şi 

conducere și cel din cadrul proiectelor europene - D.A.S. Târgu-Neamţ (27 

declaratii), transmitera unui exemplar, conform cu originalul la A.N.I, 

întocmirea centralizatoarelor, afișarea și menținerea pe pagina de internet a 

instituției a declarațiilor. 

10. A întocmit lucrările necesare pentru numirea, transferarea, suspendarea 

rapoartelor de serviciu şi încetarea contractelor individuale de muncă sau a 

raporturilor de serviciu, după caz; 

11. Au fost initiate un nr. de 429 decizii  si 429 referate avand ca obiect: 

- constituire comisii concurs: 16 

- prelungire contracte asistenți personali: 5  

- prelungire suspendări personal contractual: 39 

- salarizare asistenți personali: 6  

- prelungire delegare personal contractual: 1  

- încetări contracte individuale de muncă (asistenți personali): 20 

- angajări asistenți personali: (19) 

- acordare indemnizație handicap grav: 32 

- prelungiri acordare indemnizație handicap grav: 28  

- încetare suspendări personal contractual: 10 

- suspendări CIM: 2  

- încetare contracte individuale de muncă personal contractual: 5  

- încetare acordare indemnizații: 22 

- dispoziții salarizare F.P.: 1 

- încetare delegare: 1  

- angajări contractual (Creșă, Sf. Teodora, Compartiment de resurse destinate 

copiilor aflați în dificultate) – 7  

- schimbare gradație: 8  

- încetări personal proiecte: 5  

- numiri personal proiecte: 7  

- prelungire CIM personal contractual: 4  

- numiri în funcție publică: 2  

- suspendări raport serviciu: 3  

- înființare posturi în afara organigramei: 4  

- transfer: 1  

- salarizare personal: 116  

12. A incheiat 19 contracte de munca pentru asistenti personali  

13. A incheiat 2 contracte de volutariat si declaratii de confidentialitate. 

14. A ţinut evidenţa personalului contractual prin programul REVISAL;  
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15. A operat toate înregistrările in Registrul general de evidenţă a salariaţilor;  

16. A verificat şi înregistrat în  permanenţă toate modificările din statul de 

funcţii al D.A.S. pe  Portalul de Management al funcţiilor publice; 

17. A ţinut evidenţa concediilor de odihnă a angajatilor din cadrul DA.S. Tg. 

Neamţ si a eliberat si completat 120  cereri C.O. 

18. A întocmit rapoarte şi chestionare statistice referitoare la salarii, numărul 

de personal şi utilizarea timpului de lucru potrivit solicitărilor Consiliului 

Judetean, D.G.A.S.P.C., D.G.F.P., Direcţiei Judeţene de Statistică s.a. (12 

situatii); 

19. A asigurat corespondenta cu alte institutii: A.N.F.P, D.S.P. Neamt, 

O.A.M.G.M.A.M.R., Primaria Tg. Neamt, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii 

şi Justitiei Sociale, Spilulu orășenesc Sf Dimitrie Târgu-Neamț s.a. (40 adrese) 

20. A întocmit acte aditionale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav, pentru modificari salariale, pentru prelungiri contracte 

individuale de munca pentru perioada determinate. 

21. A actualizat dosarele persoanelor încadrate în grad de handicap, potrivit 

Legii 448/2006: 120 persoane  

22. A tinut evidenta rapoartelor de evaluare a performantelor individuale a 

functionarilor publici si a personalului contractual. 

23. A gestionat programarea concediilor de odihna pentru toti angajatii 

institutiei. 

24.A asigurat selectionarea, ordonarea si arhivarea documnetelor, conform 

nomenclatorului arhivistic. 

25.A fost aplicată o sancțiune disciplinară la nivelul Direcţiei de Asistenţă 

Socială a oraşului Târgu-Neamţ.                

                

 

II. SERVICIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV 

 

            Pe parcursul anului 2021 s-au desfăşurat următoarele activităţi în 

cadrul Compartimentului Financiar-Contabil: 

          1. întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local a bugetelor 

de venituri și cheltuieli precum şi rectificarea acestora conform prevederilor 

legale:HCL83/12.04.2021,HCL186/07.09.2021,HCL220/30.09.2021,HCL236/1

4.10.2021,HCL281/25.11.2021,HCL307/20.12.2021; 
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            2. întocmirea zilnică a execuţiei bugetului aprobat, pe capitole, 

subcapitole, titluri articole şi alineate de cheltuieli, pe baza plăţilor aprobate de 

ordonatorul de credite şi efectuate; 

3. organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi 

legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul 

Finanţelor Publice; 

           4. organizarea şi conducerea contabilității în condiţiile legii; 

5. întocmirea situaţiilor financiare lunare,  trimestriale şi anuale, 

conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, dări de seamă pe 

trim I, II, III şi anuală, balanțele de verificare lunare raportate in sistemul 

FOREXEBUG ( F 1103, F1118, F1115, F1126, F1127, F1102, F1112, F1125, 

F1113, F1133, F1125); 

6. asigurarea pentru angajaţii Direcției de Asistență Socială a orașului 

Târgu-Neamț ( Asistenți personali, Asistent medical comunitar, Cabinete 

medicale școlare,Compartiment comunitar de resurse destinate copiilor în 

didicultate, Centrul de primire în regim de urgență al persoanelor fără adăpost 

Sf. Teodora, Cresa,  Indemnizații persoane cu handicap,  Proiecte europene , 

TESA) plata salariilor şi a altor drepturi salariale; 

7. întocmirea corectă şi în timp util a declaraţiilor privind obligaţiile de 

plată către: bugetul de  stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate 

conform normelor legale în vigoare, D112, D100,  L153, recuperare CM, 

situaţii statistice; 

8. organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislaţia 

specifică şi înaintarea propunerilor privind componenţa comisiilor de 

inventariere, precum şi a comisiei centrale de inventariere; 

9.  informări privind legislaţia în domeniu; 

10. corespondenţa cu celelalte instituţii în termenele legale; 

11. activitatea de arhivare; 

12. întocmirea evidenţei privind activităţile de încasări şi plăţi; 

13. s-au întocmit situaţii şi rapoarte privind  foile de călătorie gratuite  

ridicate de la ANVR şi s-au distribuit foile de călătorie gratuite CFR ridicate de 

la ANVR  Neamţ către veteranii de război , văduvele de război şi văduvele 

veteranilor de război în număr de 100 buc ; 
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Execuţia de casă la data de 31.12.2021 cu privire la plăţile efectuate de 

către Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-Neamţ, defalcate pe 

capitole, subcapitole şi articole, poate fi sintetizată astfel: 

 

BUGETUL PE ANUL 2021 – sursa 02  

Denumire indicator Cod 

indicator 

Buget initial Buget 

31.12.2021 

Realizări/Plăţi 

efectuate 

Total buget DAS  8.719.000 10.224.500 9.317.500,07 

66.02.08- Servicii de 

sănătate publică 

 

1.129.000 

 

1.129.000 

 

1.105.589,40            

Cheltuieli de personal 10 1.090.000 1.090.000 1.078.096,00 

Bunuri şi servicii 20 39.000 39.000 27.493,40 

Asistenţă social în caz de 

invaliditate 68.02.05.02 

           

3.441.000  

 

4.264.420 

 

4.264.347,00 

Cheltuieli de personal – 

asistenţi personali 

10  

1.878.500 

 

2.163.610 

 

2.163.587,00 

Bunuri si servicii 20    

Asistenţă social - 

indemnizaţii 

57 1.562.500 2.106.060 2.106.016,00 

Plati efectuate in anii 

precedent si recuperate in 

anul current  

85   -5.256,00 

Creşe 68.02.11  690.300 819.740 815.090,30 

Cheltuieli de personal 10 621.000 691.380          

691.343,00 

Bunuri şi servicii 20 69.300 128.360 123.747,30 

Ajutor social 68.02.15.01  60.000 339.000 319.830,00 

Asistenţă socială 57 60.000 339.000 319.830,00 

Cantine de ajutor social 

68.02.15.02 

 150.000 180.000 178.534,20 

Bunuri şi servicii 20 150.000 180.000 178.534,20 

Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei 

sociale 68.02.50.50 

  

3.248.700 

                 

 

3.492.340 

 

 

2.634.109,17 

Cheltuieli de personal 10 1.470.000 1.672.230 1.672.164,00 

Bunuri şi servicii 20 60.000 147.210 125.573,88 
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Asistenţă socială 57 60.000 50.000 41.200,00 

Proiecte cu finantare din 

fonduri externe 

58 1.500.000 1.500..000 672.602,18 

Alte cheltuieli (Asociatii si 

fundati , sume aferente 

contrib. persoane handicap 

neincadrate 

59 158.700 121.440 121.434,00 

Cheltuieli de capital 70  9.000 8.684,75 

Plați efectuate în anii 

precedent si recuperate in 

anul current  

85  -7.540 7.549,64 

 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 

 In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, la compartimentul achizitii 

publice s-au derulat activitati de realizare a programului de investitii aprobat 

prin bugetul local : 

- s-a elaborat programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor şi 

prioritatilor identificate la nivelul institutiei, în functie de fondurile aprobate şi de 

posibilitatile de atragere a altor fonduri;  

- s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregatirea şi 

organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi 

alte informatii care sa edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor de achizitii publice;  

- s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 

proceselor verbale şi a hotararilor de licitatii, prin încheierea contractelor de 

achizitie publica;  

- s-au întocmit documentatii de atribuire, au avut loc licitatii, in urma carora s-

au atribuit contracte conform legislatiei in vigoare Legea 98/2016 si HG 

395/2016 , dupa cum urmeaza: 

 

1. Saptamanal s-a facut achizitia alimentelor pentru Cresa nr.1 – un 

numar de 211 achizitii directe; 

2. Pentru Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor 

Fara Adapost „Sf Teodora” s-au realizat un numar de 11 achizitii 

directe; 

3. Pentru cabinetele medicale si cabinet stomatologic s-au realizat 

18 achizitii directe insemnand servicii medicale si medicamente;  
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4. Pentru buna desfasurare a activitatilor  D.A.S. -ului s-au realizat 

48 de achizitii directe pentru calculatoare birou, tastaturi, mouse-

uri, produse de birotica, formulare si imprimate, inclusiv 

carburanti, piese, asigurare si rovinieta masinii D.A.S. ; 

5. S-au mai realizat achizitii pentru servicii PSI, SSM, servicii 

medicina muncii, certificate digitale; 

6. S-au realizat 1 achizitie directa (achizitie curs consilier pentru 

dezvoltare personala COR 242324) in cadrul proiectului 

„Violenta domestica nu are scuze”, cod SMIS 127390 si 2 

achizitii directe (achizitie leasing auto – leasing auto fara 

achizitie 1 autoturism ) si achizitie materiale curatenie, 

dezinfectanti si aspiratoare) in cadrul proiectului „Societatea 

nu are varsta”, cod SMIS 127389. 

 

III. SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ – ADULȚI ȘI COPII  

COMPARTIMENT PROTECŢIA COPILULUI ŞI AUTORITATE   TUTELARĂ 

        Activitatea  Compartimentului Protecţia Copilului şi Autoritate Tutelară se 

axează pe intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate pentru 

acordarea de asistenţă şi protecţie copilului aflat în dificultate şi familiei 

acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în acest sens. 

         În exercitarea atribuțiilor prevazute de lege, compartimentul protecţia 

copilului desfaşoară în principal, urmatoarele activitaţi: 

 monitorizează si analizează situația copiilor din unitatea 

administrativ-teritorială, respectarea si realizarea lor, asigurând 

centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii; 

 identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru 

stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora si susţine în fața 

instituţiilor competente măsurile de prevenire a abandonului 

copilului; 

 realizează si sprijină activitatea de prevenire a abandonului 

copilului; 

 acţionează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv 

pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării unei 

soluții cu caracter permanent pentru protectia copilului; 

 susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 

 identifică, evaluează şi acordă sprijin material si financiar familiilor 

cu copii în întreţinere, asigură consiliere şi informare familiilor cu 
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copii în întreținere asupra drepturilor şi obligatiile acestora, asupra 

drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, 

asupra instituțiilor speciale, etc; 

  asigură si urmărește aplicarea măsurilor educative stabilite de 

organele competente pentru copilul care a săvârșit o faptă 

prevazută de legea penală, dar care nu răspunde penal; 

 asigură si urmarește aplicarea măsurilor de prevenire si combatere 

a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio 

delicvent; 

 colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe de specialitate ale administraţei publice 

centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în 

activitatea de protecție a copilului, a cauzelor apariției acestor 

situații si a stabilirii măsurilor pentru îmbunătățirea acestei actvităti. 

 realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile 

neguvernamentale si cu reprezentanții societații civile în vederea 

dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului; 

 asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate; 

 sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului 

sau mamei si copilului şi evaluează modul in care sunt respectate 

drepturile acestuia; 

 asigură realizarea activitatilor în domeniul asistenţei sociale în 

conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în 

vigoare; 

 întocmește planificarea personalului și participă în cadrul echipei 

mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică. 

 

Legislaţia care stă la baza desfăşurării activităţii: 

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată;   

 Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind 

întocmirea Planului individualizat de protecţie; 

 Metodologie din 19.01.2011 de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situţii de risc de 

exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum 
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şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 

altor state; 

 Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 

 Legea 277/2010, privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, 

republicată; 

 Hotărârea nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului 

sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional 

de protecţie socială ”Bani de liceu”; 

 Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu 

vârste  cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legii 34/1998, privind acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă social. 

 Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, 

republicată; 

 Ordinul 2525/2018 pentru aprobarea procedurii pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică. 

 

   La sfârşitul anului 2021, în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului 

şi Autoritate Tutelară se aflau în evidenţă: 

 18 asistenţi maternali; 

 25 copii  încredinţaţi  la asistent maternal; 

  7  copii încredinţaţi în plasament de tip familial; 

 16  copii aflaţi în instituţii de învăţământ special;  

 25 copii pentru care este instituită măsura plasament în servicii publice 

specializate sau asistent maternal profesionist; 

 56 copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „accentuat” şi „grav”; 

 90  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei; 

 În perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au întocmit  dosare pentru copii  

şi familii din Târgu Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire 

familială sau instituţională, măsuri educative şi de orientare sau 

reorientare şcolară, astfel: 

 

Au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

pentru: 
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 39 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special/școlarizare 

în învățământul de masă cu professor de sprijin; 

 10 dosare noi pentru copii în vederea evaluării de Comisia de 

specialitate pentru încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 

ce necesită protecţie social; 

 s-au întocmit 56 anchete sociale şi anexele aferente privind copii 

deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea reînnoirii certificatului de 

încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită 

protecţie socială; 

 s-au întocmit 112 rapoarte de monitorizare semestriale pentru copii 

încadraţi în grad de handicap şi care au domiciliul în Târgu Neamţ; 

 s-au efectuat vizite trimestriale în vederea evaluării situaţiei copiilor 

încredinţaţi în plasament de tip familial sau la asistenţi maternali prin 

vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare ( 7 copii aflaţi în plasament de 

tip familial şi 25 copii încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti); 

 trimestrial s-au întocmit documentaţii necesare pentru cei 30 copii care 

au domiciliul în Tg. Neamţ în vederea menţinerii măsurii de protecţie 

specială  plasament de tip rezidenţial sau /la asistent maternal 

profesionist şi plasament de tip familial precum şi pentru rudele 

acestora; 

 s-au întocmit 5 caracterizări necesare asistenţilor maternali pentru 

reînnoirea atestatelor la contractele de muncă; 

 s-au întocmit documentaţii necesare menţinerii măsurii de protecţie 

specială pentru 2 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani şi îşi continuă 

studiile; 

 s-au întocmit trimestrial Rapoarte de monitorizare pentru cei 2 copii 

care au stabilită măsura de protecţie – tutela și rapoarte de 

monitorizare trimestriale;  

 s-au întocmit răspunsuri, note de constatare şi rapoarte de vizită pentru 

analiza a 8 sesizări de abuz, neglijenţă sau violenţă domestică; 

 s-au întocmit trimestrial fişele de monitorizare a copilului cu indicatorii şi 

datele de la nivelul autorităţii publice locale solicitaţi de Ministerul 

Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului, ce apoi au fost transmise  Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamţ 

 au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării 

faptelor de cerşetorie şi vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  
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familii defavorizate social în colaborare cu Poliţia oraşului Târgu. Neamţ 

şi Serviciul de Poliţie Locală; 

 s-a participat la 36 audieri ale minorilor cercetaţi pentru săvârşirea unor 

fapte penale;  

 s-au întocmit 24  anchete sociale pentru copii din  raza oraşului Târgu 

Neamţ pentru a beneficia de sprijinul financiar ”Bani de liceu”; 

 s-a întocmit documentaţia pentru acordarea stimuletului educational 

sub forma tichetelor sociale, pentru 5 copii prescolari,conform  

prevederilor  legii 248/2015, cu modificarile şi completările ulterioare; 

 s-a întocmit documentația necesară în vederea evaluării și monitorizării 

situației familial a unui număr de 5 mame minore; 

 s-a participat la începutul anului școlar 2021-2022 la distribuirea de 

ghiozdane pentru un număr de 50 de copii proveniți din familii 

defavorizate; 

 s-a realizat activitatea de arhivare a documentelor pe anul 2020 şi s-a 

întocmit centralizatorul arhivistic; 

 s-a întocmit raportul de activitate pe anul 2020; 

 zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii 

referitoare la legislaţia în vigoare privind măsurile de protecţie a 

copilului şi a familiilor defavorizate; 

 în perioada stării de urgență a fost constituită o echipă care s-a ocupat 

de livrarea bunurilor de strict necesitate (cumpărături) pentru 17 de 

persoane cu vârsta de peste 65 de ani care au solicitat ajutor;  

Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  

 52 anchete pentru dosare de divorţ cu minori efectuate la 

domiciliul fiecărui părinte şi stabilire pensii de întreţinere copi;  

o  2 anchete pentru autorizări tutore;  

  9 dosare pentru stabilire curator special, în vederea 

Reprezentării minorilor în faţa notarului public; 

 6 anchete pentru acordare indemnizaţii creştere copil; 

      S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţia 

precoce pentru menţinerea copilului în familia naturală, iar când acest lucru nu 

a fost posibil, recurgerea la alternative de tip familial. 

Alocaţia pentru susţinerea familiei – este un sprijin pentru familiile cu 

venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani 

în scopul completării veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai 

bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea 
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frecventării de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor unei forme de 

învăţământ , organizate potrivit legii. 

        Cadru legal : Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea 

familiei cu modificările şi completările ulterioare 

Activitate : 

 90 dosare pentru acordarea/menţinerea alocaţiei pentru susţinerea 

familiei ; 

  25 dispoziţii individuale pentru acordarea de drepturi noi – ASF; 

  57 dispoziţii individuale pentru menţinerea dreptului la alocaţie pentru 

susţinerea familiei şi modificarea cuantumului acestei alocaţii 

  41 dispozitii individuale de încetare a alocaţiei pentru susţinerea 

familiei; 

 182 anchete sociale pentru stabilirea, mentinerea, modificarea dreptului 

la ASF şi cuantumul acestui drept ; 

   8 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Tg. Neamţ dar au solicitat 

dreptul la A.S.F. în altă localitate. 

      La sfârşitul fiecărei luni se întocmesc borderourile aferente lunii respective, 

care se înaintează A.J.P.I.S. Neamţ, însoţite de actele corespunzătoare: 

dispoziţie, cerere, anchetă socială. 

     Lunar se verifică toate dosarele în vederea identificării acelor familii care nu 

mai îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocație (acte justificative lipsă, 

copii care au împlinit vârsta de 18 ani, venituri care depășesc cuantumul 

stabilit de lege). Dupa caz, se întocmesc dispoziții de încetare a dreptului sau 

modificare a cuantumului. Conform legii, periodic fiecărei familii beneficiare de 

alocație de susținere și se întocmește ancheta socială. 

 

BIROU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚA SOCIALA PERSOANE ADULTE ȘI 

VARSTNICE 

Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2021 au fost: 

 

1.Alocaţia de stat pentru copii  

- un ajutor cu caracter universal care se acordă tuturor copiilor între 0-18 ani. 

 Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 modificată si completată ulterior. 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, 

preluarea dosarelor şi transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenției 

Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială –Neamț. 
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Activitate: 

- 303 dosare preluate pentru obtinerea alocaţiei de stat pentru copii; 

 

2.Indemnizatia / stimulentul pentru cresterea copilului 

-un ajutor acordat până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 

handicap – este un sprijin acordat familiei în vederea creşterii copilului; 

Cadru legal : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul 

si indemnizatia pentru cresterea copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Hotărârile ce aprobă Normele Metodologice de aplicare a celor 

două acte normative.Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra 

conținutului dosarelor, preluarea acestora  și transmiterea, pe bază de 

borderou, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț pentru 

plata acestora. 

Activitate: 

- 102 dosare întocmite de indemnizație pentru creşterea copilului până la 

vârsta de 1-2 ani și transmise către AJPIS Neamț; 

- 50 dosare pentru acordarea stimulentului de inserție ; 

2.Indemnizatia / sprijinul acordat pentru creşterea copilului cu handicap 

cu vârsta 3 – 7 ani, respectiv în cazul părintelui cu handicap care are în 

îngrijire copil cu vârsta sub 7 ani 

Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Normele Metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi. 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului 

dosarelor,preluarea şi transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenției 

Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț pentru plata acestora. 

Activitate : 

- 4 dosare întocmite și transmise. 

 

3.Ajutorul  social  

-este un beneficiu de asistență socială, întemeiat pe principiul solidarității 

sociale, acordat sub forma de venit minim garantat, familiilor și persoanelor 

singure, fără venituri.  

Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare precum şi Normele metodologice de aplicare, 

aprobate prin Hotărâre de Guvern nr.50/2011; 
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Activitatea constă în : 

- informarea cetățenilor, îndrumarea acestora pentru întocmirea dosarelor, 

verificarea eligibilității cererilor, prin întocmirea anchetei sociale şi pronunțarea 

asupra acordării sau respingerii cererii, prin dispoziție şi comunicarea acesteia 

; 

- verificarea lunara a dosarelor pentru observarea îndeplinirii de către 

beneficiari a obligețiilor ce decurg din statutul de beneficiar; 

- primirea cererilor/declaratiilor si a actelor anexa ; 

- efectuarea, din 6 în 6 luni, a anchetelor sociale pentru verificarea menținerii, 

modificării sau încetării dreptului, sau ori de câte ori este nevoie ; 

- întocmirea dispozițiilor de acordare, modificare, suspendare, reluare, 

încetare a dreptului, în funcție de îndeplinirea obligațiilor şi de situațiile 

constatate ; 

- întocmirea documentelor ce decurg din aplicarea prevederilor legale (situații 

de lucrări – muncă în folosul comunităii, borderouri, situație de plăți, verificare 

pontaje, etc.) 

- deplasare in teren in vederea supravegherii efectuării orelor de muncă de 

către beneficiarii de V.M.G. 

- transmiterea către Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială a 

documentelor prevăzute de lege, în vederea efecuării plăților. 

Activitate : 

La începutul anului 2021, erau în evidență 132 dosare, iar la finele anului 2021 

erau în evidență 121 dosare în plată. 

Pe parcursul anului 2021 dinamica se prezintă astfel : 

- 23 dosare pentru care a fost aprobat dreptul la ajutor social; 

 - 20 dispoziții de suspendare a dreptului la ajutor social pentru 

neefectuarea oreleor de  muncă în folosul comunității ; 

 - 9 dispoziții de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligațiilor legale 

; 

 - 40 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau 

conform prevederilor legale  

 - 30 dosare în care s-a modificat cuantumul și numărul de membri 

conform prevederilor legale ; 

 - 1 dosar în care s-a dispus recuperarea unor sume de bani de la 

beneficiar conform prevederilor legale ; 

 - 1 dosar în care s-a dispus neacordarea dreptului la ajutor social 

conform prevederilor legale . 
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 Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate 20 actiuni și lucrări de 

interes local, conform planurilor întocmite lunar. 

În anul 2021 pentru un număr cuprins între 98 dosare și 106 dosare s-au 

efectuat ore de muncă în folosul comunității în conformitate cu dispoziția 

primarului. 

Pentru un număr cuprins între 15 și 30 de dosare de ajutor social pe parcursul 

anului 2021 nu s-au efectuat ore de muncă din următoarele motive: 

- în 15 dosare-beneficiari cu vârsta peste 65 de ani (bărbați), 62 de ani (femei) 

- în 10 dosare –beneficiari familii mono parentale ce au cel puțin un copil în 

întreținere cu vârstă mai mică de 7 ani 

- în 3 dosare -au un beneficiar din dosarul de ajutor social ce este persoană 

încadrată în grad de handicap accentuat sau grav 

-  într-un  dosar de ajutor social, unul din beneficiari are certificat de pierdere 

temporară a capacității de muncă.  

           Diversele acțiuni și lucrări de interes local s-au derulat în următoarele 

locuri, în funcție de numărul de ore pe care îl au de efectuat lunar beneficiarii: 

-SALUBRITATE MAL DREPT OZANA 

-BIBLIOTECA ORAŞENEASCĂ 

-CASA CULTURII “ION CREANGĂ” 

-SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 

-CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ SF. TEODORA 

-CREŞA TÂRGU-NEAMȚ 

 -S.C. CIVITAS COM S.R.L. 

- S.C. CENTRU DE ÎNTREȚINERE URBANĂ SRL TÂRGU-NEAMȚ 

 -CLUBUL COPIILOR 

 -COLEGIUL NAȚIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” 

 -COLEGIUL TEHNIC “ION CREANGĂ” 

- LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE CONTA” 

 -ŞCOALA GIMNAZIALA ”GRIGORE GHICA VODĂ” NR. 2 

 -ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” NR. 3 

- BISERICILE DE PE RAZA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMȚ 

-ALOFM TÂRGU-NEAMȚ 

-SPCLEP TÂRGU-NEAMȚ 

 Numărul de persoane care a efectuat orele de muncă a variat de la o 

luna la alta în funcție de numărul dosarelor aflate în plată și a fost cuprins între  

98 – 106 persoane. 

 



 

 

287 

 Pe parcursul anului au fost reevaluate toate dosarele aflate în plată şi s-au 

întocmit dispozițiile corespunzătoare, de menținere, modificare, suspendare, 

reluare,  sau încetare a dreptului la acest beneficiu de asistență socială. 

 Trimestrial au fost preluate noile cereri însoțite de acte doveditoare ale 

veniturilor, iar din 6 în 6 luni au fost intocmite anchete sociale. 

Situațiile centralizatoare ce decurg din aplicarea legii au fost întocmite lunar şi 

au fost transmise Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț, în 

vederea efecuării plăților.  

Beneficiarii au primit drepturile bănești prin mandat poştal. 

Beneficiarii de ajutor social în anul 2021 sunt împărțiți pe raza orașului Târgu-

Neamț după cum urmează: 

-în 75 de dosare beneficiarii sunt din zona Humulești 

-în 8 dosare beneficiarii sunt din zona Blebea 

-în 2 dosare beneficiarii sunt din zona Humuleștii Noi 

 

în 47 dosare beneficiarii sunt din zona centrală a orașului Târgu-Neamț 

Vârsta persoanelor beneficiare de ajutor  social este cuprinsă între 1 și 81 de 

ani. 

 

Numărul beneficiarilor de ajutor social în plată, acordat în condițiile Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, în anul 2021 a variat între de  351 persoane și 388 perosoane. 

Cuantumul ajutorului social acordat în condițiile Lg.416/2001 este: 

-1 persoana  -142 lei/lună; 

-2 persoane -255 lei/ lună; 

-3 persoane -357 lei/lună; 

-4 persoane 442 lei/ lună; 

-5 persoane 527 lei/lună; 

-6 persoane 564 lei/lună; 

-7 persoane 601 lei/ lună; 

-8 persoane 638 lei/lună; 

-9 persoane 675 lei pe lună; 

-10 persoane 712 lei/ lună; 

 

Dinamica plăților pe număr de persoane și număr de dosare pe parcursul 

anului 2021 a fost: 

- în jur de 44 dosare cu o persoană; 

-între 19-30 de dosare cu două persoane; 
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-între de 22-30 dosare cu trei persoane; 

-între de 12-15 dosare cu patru persoane; 

-între 14-15 dosare cu cinci persoane; 

-între 11 si 15 dosare cu peste 5 persoane. 

 

4.Ajutorul de urgenta  

– este un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor şi persoanelor care 

se află în situații de necesitate; 

Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile 

si completarile ulterioare si Hotarârea Consiliului Local nr.273/27.09.2017 și 

Hotarârea Consiliului Local nr.167/26.08.2020   si H.C.L. nr. 66 din 25.02.2021 

privind aprobarea Listei și metodologiei referitoare la situațiile deosebite care 

necesită acordarea de ajutoare de urgență. 

Activitate : 

-în perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021 au fost acordate un număr de 23 

ajutoare de urgență, în sumă totală de 41.200 lei.  

 

5.Ajutoare pentru încălzirea locuintei 

 – este un sprijin acordat familiilor cu venituri reduse pentru compensarea unri 

părți cu cheltuielile la plata energiei termice, a gazelor naturale utilizate pentru 

încălzirea locuinței sau a procurării de combustibili solizi pentru încălzirea 

locuinței. 

Cadru legal : Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile 

de protecţie socială în perioada sezonului rece, care reglementează acodarea 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021, precum 

şi Hotărâre Guvernului nr.920/2011 privind aprobarea Normele Metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011. 

 

Activitate : 

Pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021, s-a înregistrat următoarea 

situație : 

- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat :1 

- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 80 

- dosare ajutor incalzire cu lemne: 178 

- dosare ajutor incalzire energie electrica : 10 

-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem 

centralizat 

-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
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-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 

Pentru dosarele luate în evidență, lunar s-au transmis situatii 

centralizatoare(dispoziții,anexe și state de plata) si rapoarte statistice la 

Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț, conform 

prevederilor legale. 

Lunar s-au întocmit borderouri si dispozitii pentru acordarea tuturor drepturilor 

aferente încălzirii locuinței cu lemne, atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi 

persoanelor şi familiilor care nu au beneficiat de ajutor social şi care au utilizat 

pentru încălzirea locuinței acest tip de combustibil. 

Pe parcursul anului 2021 au fost întocmite un număr de 10 anchete sociale 

pentru beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. 

 

6.Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi Normele Metodologice de aplicare a acesteia. 

Activitatea constă în informare persoanelor interesate asupra prevederilor 

legale în vigoare şi întocmirea documentațiilor ce decurg din aplicarea legii. 

Activitate : 

În perioada IANUARIE 2021 – DECEMBRIE 2021, au fost consiliate cca. 400 

persoane cu nevoi speciale şi au fost întocmite: 

-  190 anchete sociale pentru persoanele care au mers la la Comisia de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap in vederea incadrarii 

sau reîncadrării intr-o categorie de persoane cu handicap.  

-  26 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a 

persoanelor cu handicap, pentru persoanele internate, in vederea actualizarii 

dosarelor. 

-  33 solicitări în vederea acordării carduriloor de parcare pentru persoane cu 

handicap 

- 10 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru 

persoane cu nevoi speciale ce nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 

 

7.Primirea si solutionarea corespondentei dintre institutii , a adreselor si 

petitiilor cetatenilor si intocmirea de anchete sociale 

diverse(Judecătorie, Tribunal, Poliție,dosar bursa, cazare Universitate, 

Direcția –Venituri Taxe și Impozite, etc.) 

Corespondenţa administraţiei publice se diferenţiază ca regim în funcţie de 

sursa ei de provenienţă. Astfel se poate vorbi de corespondenţa internă, în 
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cazul documentelor emise de compartimentele din interiorul unei instituţii şi de 

corespondenţa externă, reprezentată de documentele care sunt emise de 

compartimentele unei instituţii către un destinatar din afara acesteia, ori de 

acele documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau 

fizice. 

Activitate : 

3771 inregistrari –corespondenta intre institutii si cerereri, solicitari pentru 

intocmire diverse anchete sociale, in registrul « intrare – iesire ». 

 

8.Proiecte în derulare pe parcursul anului 2021 ale Direcției de Asistență 

Socială a orașului Tg.Neamț  

Proiect: „Societatea nu are vârstă” (cod SMIS 127389) 

 Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu Neamț, derulează 

proiectul „Societatea  nu are vârstă” cofinanţat prin Fondul Social European 

prin, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul operațiunii:  

Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 

profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea integrarii socio-

profesionale 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea 

calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate pentru persoanele 

vârstnice aflate in situații de dependență și/sau cu risc de excluziune socială 

din orasul Târgu Neamț, zonele limitrofe și comunitățile marginalizate din 

proximitate, prin furnizarea de servicii integrate, de îngrijire la domiciliu.  

Având în vedere situația pandemică din anul 2021, proiectul a fost 

reluat la data de 1 septembrie 2021. 

Rezultatele (intermediare) realizate în perioada 01.09.2021 – 31.12.2021, 

sunt:  

- 147 de persoane selectate; 

- 162 planuri de ingrijire pentru membrii grupului tinta intocmite 

- servicii de îngrijire oferite unui număr de 49 persoane 

- servicii integrate oferite beneficiarilor, constând în: servicii de îngrijire, 

consiliere psihologică, consiliere socială, consiliere juridică, asistență 

medicală, servicii de kinetoterapie, etc. 

- 980 de ore de îngrijire la domiciliu în perioada octombrie – decembrie 2021 

- 1 serviciu social funcțional 

- 1 atelier de lucru cu instituțiile relevante  
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Proiect: „Violența domestică nu are scuze” (cod SMIS 127390) 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calitatii vieții si depășirea 

situației de vulnerabilitate pentru victimele violenței domestice si agresorii 

acestora din judetul Neamț. 

Rezultatele (intermediare) realizate în perioada 01.01.2021 – 21.12.2021:  

- sunt furnizate servicii integrate în cadrul Centrului de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței Domestice, precum și în Centrul de 

asistență destinat agresorilor, centre licențiate și înființate în cadrul proiectului; 

- au fost recrutați un număr de 125 de beneficiari din mediul rural și urban;  

- au fost acordate servicii integrate de asistență și consiliere, precum: servicii 

de informare si consiliere vocațională, mediere familială, asistență socială, 

servicii de asistență juridică, activități de dezvoltare personală și consiliere 

psihologică; 

- au fost selectati un numar de 34 de participanți la programul de formare 

destinat personalului autoritatilor/agentiilor publice/private care furnizeaza 

servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile si ai personalului 

organizatiilor societatii civile si ONG-urilor de la nivelul jud. Neamt; 

- a fost dezvoltată retea de parteneri (SAFE HOME) pentru combaterea si 

prevenirea violentei domestice, de sustinere a victimelor violentei domestice, 

formată din 23 de membri 

- au fost derulate un nr de 5 ateliere de lucru, în comunele asociate din cadrul 

rețelei SAFE HOME 

- au fost derulate campanii de promovare în comunitățile arondate orașului 

Târgu Neamț, precum și municipiului Piatra Neamț,  

- a fost realizată și actualizată pagina de facebook dedicata proiectului 

 

9.POAD 2021 –Distribuire pachete cu produse de igienă și pachete cu 

produse alimentare 

Cadru legal :OUG 84/2020 

Activitate : 

Pe parcursul anului 2021 prin intermediul Proiectului “ACORDAREA DE 

PACHETE CU PRODUSE DE IGIENA și PRODUSE ALIMENTARE  IN 

CADRUL POAD 2018-2021” s-au distribuit 3656 de cutii cu produse de igienă 

și produse alimentare, dintre care doua transe de 907 cutii cu produse de 

igienă și doua transe de de 907 cutii cu produse alimentare. 

Acordarea tichetelor sociale, conform O.U.G. 115/2020. 

- 78 carduri distribuite din totalul 144 carduri primite. 
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CREȘA NR. 1 TÂRGU-NEAMȚ 

Întreaga activitate desfășurată în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 

poartă amprenta responsabilității, performanței și calității serviciilor oferite de 

întreg personalul unității, respectând obiectivele  și principiile de funcționare  

ale creșelor,  precum și gradul de satisfacere al beneficiarilor serviciilor oferite 

de unitatea noastră.  

Creșa este o unitate fără personalitate juridică, fiind în subordinea 

Directiei de Asistență Socială a orașului Tg. Neamt, instituție cu personalitate 

juridică.     

În îndeplinirea misiunii noastre am avut în vedere atingerea obiectivelor 

generale prevăzute în H.G 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare și functionare al creșelor și al altor unități de educație timpurie 

antepreșcolară și anume: 

a) stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în 

plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile 

specifice de vârsta ale acestuia și de potențialul său evaluat; 

b) realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, 

rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului si a ctivităților de 

învățare; 

c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de 

realizare al demersurilor educaționale la vârstele timpurii; 

d) promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice 

vârstei; 

e) sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor. 

 

În acest sens, principalele activități zilnice sunt structurate astfel: 

- asigurarea serviciilor de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor; 

- asigurarea programului educational, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, 

emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a 

eventualelor dificultăți/deficiente de dezvoltare; 

- asigurarea serviciilor de supraveghere a stării de sănătate a copiilor; 

- servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, 

de educație parental, de informare; 

- activități administrative. 

 

În perioada anului 2021 au fost înscriși un număr de 68 de copii 

repartizati pe cele 4 grupe existente la nivelul unității. Pentru toți cei 68 de 

copii au fost încheiate contracte pentru acordarea de servicii sociale între 
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D.A.S Tg. Neamș si părinții/reprezentanții legali ai copiilor. Media lunară de 

prezență în această perioadă a fost de 41 copii/zi. 

Activitatea creșei a fost continuă, exceptând perioada 01.08.2021 - 

31.08.2021, perioadă în care beneficiarii au fost în vacanță, iar personalul 

angajat în concediul de odihnă. În luna iulie 2021 au fost întâmpinați 

părinții/reprezentanții legali ai copiilor noi, pentru depunerea 

documentelor/finalizarea dosarelor pentru programarea intrărilor/reintrărilor în 

colectivitate începând cu data de 13.09.2021. Pentru eficiențializarea relatiei 

familie-creșă, la începutul anului a fost constituit pe rețelele de socializare un 

grup al fiecărei grupe de copii, unde se fac diverse anunțuri referitoare la 

programul copiilor. Sunt postate secvențe din activitățile lor, iar părinții anunță 

unitatea dacă copilul lor are o problemă medicală și va absenta, etc, grup de 

care părinții sunt foarte încântați. 

Pe tot parcursul anului 2021 nu au fost necesare reparații, achizitii 

obiecte de inventar, deoarece unitatea noastră a beneficiat  de un proiect de 

reabilitare și modernizare  prin P.N.D.L 2, proiect inițiat de Primăria Orașului 

Târgu Neamț care a început la jumătatea anului 2019 și s-a terminat la 

jumătatea anului 2020, prin care toate spațiile clădirii au fost renovate, de la 

pereți  până la pardoseli, gresie, faianță, amenajarea grupurilor sanitare pentru 

fiecare grupă în parte, schimbarea instalației electrice, instalației termice, 

schimbarea tâmplăriei interioare/exterioare, sistem de detecție semnalizare și 

alarmare în caz de incendiu, amenajare curte și împrejmuire gard, reparație 

centrală termică. Toate spațiile, atât cele destinate copiilor, cât și cele 

administrative, au fost mobilate și dotate corespunzător, începând de la 

lingurițe, cănițe, farfurii, măsuțe, scăunele, patuțuri, salteluțe noi, mese de 

schimbat, măsuțe de alimentat, canapele, covoare și multe altele. Blocul 

alimentar a fost dotat cu toată aparatura profesională necesară preparării 

mesei micuților în condiții de igienă maximă. Un mare plus al acestui proiect, 

datorită numărului mare de solicitări de înscriere a copiilor in creșă din anii 

anteriori,  a fost mărirea capacității acesteia de la 50 la 70 de copii, prin 

transformarea unui spațiu de la parterul unități într-o sală de grupă. Astfel 

unitatea noastră are în momentul de față 4 săli de grupă, fiecare cu dormitor 

separate și grup sanitar propriu. 

 

Pe parcursul anului 2021 structura de personal a suferit modificări, 

astfel: 

- în luna ianuarie au fost scoase 3 posturi la concurs și ocupate toate trei, 

astfel: 1 post de bucătar (persoana care ocupă acest post nu era calificată în 
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meseria de bucătar), 1 post de educator-puericultor pentru grupa mijlocie și 1 

post de asistent medical (vacant, persoana care a ocupat acest post a ieșit la 

pensie); 

- în luna noiembrie a anului 2021 au fost scoase la concurs 2 posturi de 

îngrijitor și ocupate astfel: 1 doamnă a ieșit la pensie, 1 doamnă a renunțat la 

serviciu cu acordul părților începând cu data de 1 august 2021; 

Structura de personal este formată din personal de conducere: 1 șef centru, 2 

asistente medicale, 1 bacătar, 3 educatori-puericultori, 8 îngrijitori. In anul 

20021 ,personalul de ingrijire si bucatarul au urmat cursuri de de igiena 

organizate de Asociatia Umanitara Codrin,avizate de Ministerul Sanatatii si 

Ministerul Educatiei Nationale. 

 

Pe tot parcursul anului, pentru o mai bună desfășurare a întregii 

activitati, s-a urmărit întocmirea la timp a referatelor de achiziție : 

- referate săptămânale pentru achiziția de alimente; 

- referate pentru achiziția de materiale de curățenie; 

- referate pentru achiziție de medicamente pentru aparatul de urgență; 

- întocmirea lunară a foii colective de prezență; 

- calculul lunar și încasarea contravaloarei contribuției de întreținere pentru un 

copil înscris la Creșa nr. 1, conform HCL nr 175/17.09.2020 și HCL nr. 176 din 

26.08.2021 și depunerea încasărilor la casieria Primăriei Orașului Târgu 

Neamț; 

- întocmirea fișelor zilnice de alimentație; 

- controale interne, inopinante, periodice pentru depistarea eventualelor 

nereguli și s-au găsit soluții pentru rezolvarea situațiilor întâmpinate; 

- dezinfecția și dezinsecția unitășii periodic pentru a nu afecta buna 

desfășurare a activităților cu copiii; 

- urmărirea respectării sarcinilor de serviciu a tuturor categoriilor de personal 

prin asigurarea condițiilor igienice, atât în interiorul creșei, cât și în curte, 

asigurarea sănătății și nutriție a copiilor, respectarea normelor igienico-

sanitare de către personalul cresei; 

- a fost elaborat Planul de redeschidere  a creșei în septembrie 2021 și 

respectate toate cele 19 proceduri elaborate la nivel de unitate. 

   In anul 2021 , Cresa nr 1 a beneficiat de sponsorizari in valoare de 

7000 ron ,bani ce au fost folositi pentru achizitionarea de jucarii,material 

didactic,sorturi copii,pelerine craciun copii etc. 

Activitățile educative în anul 2021 s-au desfășurat conform planificării 

calendaristice anuale, astfel încât pentru fiecare săptămână a fost alcătuit un 
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program de activități cu o anumită temă pe diferite domenii de dezvoltare. 

Programul zilnic a îmbinat activități de stimulare cu cele de relaxare adaptat 

nivelului de vârstă și nevoilor copiilor. 

De asemenea, s-au desfășurat activități deosebite marcând date importante: 

- 1/8 martie: ”Mama, înger păzitor” – activități de confectionat mărțisoare, 

felicitări pentru mama; 

- Iepurașul de Paști  – activitate de lipire, colorare, plantare grâu cu ocazia 

sărbătorilor pascale; 

- 1 Iunie – ziua copilului - muzică, dans și voie bună; 

- Adio, creșă – activitate de finalizare a anului școlar pentru copiii din grupa 

mare, unde copiii au primit o diplomă de finalizare a programului de educație 

timpurie antepreșcolară, însoțită de mapa cu lucrările copiilor efectuate în 

timpul anului; 

- Vine, vine Moș Crăciun – activitati de ornare figurine, întâlnirea cu Mos 

Craciun. 

Având în vedere cele menționate anterior per ansamblu,  activitatea 

Creșei nr. 1 derulată în anul 2021 a fost una complexă, diversificată, s-a 

desfășurat în condiții bune și ne propunem aceleași strategii de muncă în 

echipă cu maximă responsabilitate, respectând obiectivele și principiile de 

funcționare ale creșelor, precum și gradul de satisfacere al beneficiarilor 

serviciilor oferite de unitatea noastră. 

 

                                                                                                          

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE 

FĂRĂ ADĂPOST SF. TEODORA  

 

 Centrul de primire în regim de urgență pentru persoane fără adăpost  

”Sfânta . Teodora” , este un serviciu de protecție socială care funcționează în 

structura Direcției de Asistență Socială a orașului  

 Târgu-Neamț, și este destinat persoanelor lipsite temporar de adăpost sau 

care se găsesc în situație de risc social. 

 Beneficiarii serviciului social sunt: 

a) Persoane singure sau familii aflate în situație de dificultate sau în risc 

de excluziune socială; 

b) Persoane care se află în stradă de o perioadă mai lungă de 3 luni. 

c) Persoane care nu au  familie sau nu se află în întreținerea unei sau 

unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 
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d) Orice altă persoană care necesită adăpost de urgență până la 

soluționarea situației de risc. 

Misiunea centrului este : 

 de a primi beneficiarii atunci când ei nu îşi pot asuma singuri 

dificultăţile cu care se confruntă. Aceste dificultăţi pot fi de natură 

relaţională, profesională, socială. 

 de a ajuta beneficiarii să-şi exprime cât mai liber posibil alegerea lor în 

ceea ce priveşte viaţa profesională, personală, familială şi socială. 

 De a le oferi un suport educativ şi socio-psihologic şi de a le încuraja 

reinserţia socială. 

Beneficiarii centrului beneficiază de consiliere socială în vederea 

dezvoltării unei comunicări eficiente cu membrii familiei , îmbunătățirea 

atitudinii față de proprii copii(unde este cazul), identificarea și 

depășirea conflictelor interne, ,  

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul De Primire În Regim De 

Urgentță  Pentru Persoane Fără Adăpost  “Sfânta Teodora” Târgu-Neamț sunt 

următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu 

persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioadă determinată 

3. educație pentru sănătate; 

4. acordarea hranei – 3 mese/zi; 

5. suport emoțional ,consiliere psihologică şi socială; 

            6. reintegrare familială și comunitară;                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            7. mediere socială și petrecerea timpului  liber; 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, a autorităţilor 

publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin 

asigurarea următoarelor activităţi: 

 

     În contextul  Pandemiei de  SARS COV 2, serviciile centrului au fost 

restricționate, internarea în centru fiind necesară doar cu testare PCR/RT 

negativ , doar cazurile eligibile. 

  S-a  acordat  sprijin în întocmirea actelor de identitate şi a altor acte şi 

drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2. intermedierea, în condițiile legii, a internării în unităţi care acordă 

asistenţă medicală şi socială; 
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3. sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social sau 

de urgenţă, la cantina socială, a dosarului pentru încadrarea în grad 

de handicap; 

4. elaborarea de rapoarte de activitate; 

 5. integrare/reintegrare și  transfer în centre socio-medicale și 

mediu familial al unui nr de 6 beneficiari- 3 ,în instituții de specialitate socio-

medical și 3 în mediu familial; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a 

acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 

prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile 

vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 

scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. beneficiarii sunt tratați cu respect și nu sunt supuși unor 

tratamente discriminatorii; 

2. beneficiarii au dreptul la liberă exprimare, în condițiile prezentului 

Regulament; 

                  3. beneficiarii au dreptul la corespondență pe perioada cazării în 

centru; 

4 . beneficiarii au dreptul de a face demersuri pentru integrare în 

muncă; 

d) de  asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor 

activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a 

serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. întocmirea unui plan de intervenție și acțiuni; 

4. monitorizare și post monitorizare; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale 

centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.Beneficiarii au la dispoziție camere curate dotate cu mobilierul 

necesar; 

2.Centrul le asigură beneficiarilor un spațiu comun de recreere și 

socializare; 

3. Centrul asigură materiale igienico-sanitare necesare pentru 

întreținerea igienei personale a beneficiarilor și a camerelor de 

locuit; 

4 .Centrul deține grupuri sanitare dotate cu apă caldă pentru 

întreținerea igienei beneficiarilor; 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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S-a aplicat: Metodologia de organizare și funcționare a centrului, 

Manualul de Proceduri formalizate, registrele , documentele necesare conform  

Ordinului 29/ din 3 ianuarie 2019 ,privind aprobarea standardelor minime de 

calitate pentru serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,  Anexa 4 - 

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă 

determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost. 

 

  Odată cu stabilirea  centrului ca  spațiu de primire în regim de urgență 

pentru persoane fără adăpost  tip  rezidențial pentru perioadă determinată , au 

beneficiat de cazare  cu contracte  23  beneficiari , iar  beneficiari temporari au  

beneficiat de consiliere  socială , o masă caldă  în funcție de particularitățile 

fiecărui  caz, în vederea reintegrării în mediu familial și social. 

Au fost raportate 10 cazuri de violență domestică și direcționate echipei din 

cadrul proiectului ,,Violența nu are scuze ’’, și instrumentate de D.A.S. Târgu -

Neamț. 

Au fost asistați în vederea întocmirii Cărții provizorii de identitate 7 

beneficiari;Au  fost asistați  în întocmirea actelor medicale pentru  Certificatului 

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 4 persoane,iar 4 

beneficiari au fost asistați,  îndrumați și însoțiți pentru întocmirea actelor 

medicale pentru revizuirea Certificatelor de reevaluare de încadrare în grad de 

handicap. 

 

Au fost însoțiți în vederea întocmirii Cărții de identitate , fiind pierdute sau 

deteriorate -7 beneficiari. 

Au fost realizate -  Rapoarte de evaluare psihologică. 

Au fost aplicate  teste psihologice fiecărui beneficiar. 

Au fost completate -  Fișe de consiliere psihologică. 

 

Participarea la activități desfășurate în cadrul centrului a personalului 

împreună cu beneficiarii la înfrumusețare – plantarea de flori în curtea 

centrului, vopsirea gardului , acțiuni de igienizare a spațiilor de locuit( camere, 

holuri băi).                                                                                                                                    

S-au desfășurat acțiuni de integrare/reintegrare socială – transfer în 

unități de specialitate – 4 beneficiari, acțiuni cu scop educativ -  îmbunătățirea 

comunicării interpersonale, dezvoltarea creativității și a capacității  

intelectuale, încurajarea interacțiiunii părinți-copii(unde este cazul),  
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Zilnic s-au acordat informații și consiliere  persoanelor solicitante cu privire la 

cadrul legal de accesare a serviciilor centrului de către asistentul social. 

 

În perioada  1.01.2021 – 31.12.2021  au fost înregistrate 10 de cereri  

în vederea acordării de servicii sociale în regim de urgență pentru perioadă 

determinată în CPRUPFA,, Sfânta Teodora”, fiind aprobate în funcție de 

eligibilitate. Asistentul  social a oferit servicii de informare  și consiliere socială 

cu privire la serviciile sociale de care pot beneficia persoanele fără adăpost în 

cadrul centrului:identificarea și depășirea situațiilor problematice,  suport 

pentru întocmirea anumitor documente  sociale, suport pentru identificarea 

unor drepturi sociale, întocmirea documentelor( ancheta socială) pentru hrană 

la Restaurant Catering ,,Sfănta Teodora”,pentru 6 beneficiari până la data de 

31.12.2021.  S-a efectuat  deplasare în  teren în identificarea de cazuri noi.   

 

În perioada 1.01.2020– 31.12.2020,  au fost luați în evidența centrului 

pentru acordarea de servicii sociale 25  de beneficiari , unde s-au întocmit 

dosare conform procedurii de admitere. S-au finalizat 25 de anchete sociale în 

primele 6 luni a anului, 25 anchete sociale în perioada următoarelor 6 luni;  25 

contracte de acordare servicii sociale pentru perioadă determinată , 

completarea instrumentelor de lucru: chestionare de evaluare a gradului de 

satisfactíe – 50, fișe de evaluare inițială – 25 ( sau la apariția unor noi 

modificări după particularitatea fiecărui caz) , program individualizat de îngrijire 

- 50 ; program individualizat de recuperare, fișe de  consiliere: 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, beneficiarii centrului au fost monitorizați 

social și medical , au fost însoțiți la diferite instituții  în vederea rezolvării 

problemelor personale și medicale. 

 

 

IV. COMPARTIMENT JURIDIC ȘI CONTENCIOS  

             Compartimentul Juridic și Contencios funcţionează în subordinea 

directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a orasului Târgu-Neamț.  

 Activitatea din cadrul compartimentului a fost asigurată în perioada 

01.01.2021 - 31.12.2021 de către 2 (doi) funcționri publici de execuție și a 

constat în principal în următoarele: 

- în perioada sus-amintită, la Direcția de Asistența Socială a orașului Târgu-

Neamț ca şi instituție cu personalitate juridică , s-au înregistrat și avizat un nr. 

de 640 dispoziții;   
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  - avizarea juridică a dispozițiilor emise de directorul DAS, întocmirea și 

verificarea din punctul de vedere al legalităţii a următoarelor proiecte de 

hotărâre și rapoartelor de specialitate supuse spre adoptare Consiliului Local ; 

1. P.H pentru modificarea și actualizarea anexei la H.C.L. nr. 282 din 

24.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

functionare al serviciului social de zi , Centrul de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței domestice” din cadrul Direcției de 

Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț 

2. P.H.privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, 

pentru anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie sa 

efectueze munca în folosul comunității; 

3. P.H. privind aprobarea planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului 

Târgu-Neamţ, pentru anul 2021; 

4. P.H. privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/ beneficiar la 

,,Centrul de Primire în regim de Urgență pentru persoanele fără 

Adăpost Sfânta Teodora’’ , pentru anul 2021; 

5. P.H. privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/ beneficiar la 

,,Centrul de Primire în regim de Urgență pentru persoanele fără 

Adăpost Sfânta Teodora’’ , pentru anul 2021; 

6. P.H. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Centrului de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost 

,,Sfânta Teodora” Târgu Neamț; 

7. P.H. privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul Colectiv de 

Muncă nr.113/06.08.2019 din cadrul Direcției de Asistență Socială a 

orașului Târgu-Neamț; 

8. P.H. privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a 

contribuției de întreținere pentru un copil înscris la Creșa nr.1 Târgu-

Neamț suportată de părinte/ reprezentant legal, pentru anul școlar 

2021-2022; 

9. P.H. privind stabilirea nivelului contribuției lunare datorate de 

beneficiarii serviciilor sociale acordate de compartimentul ,, Servicii de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcției de 

Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț; 

10. P.H privind aprobarea modelului Contractului de Fideiusiune, în 

vederea garantării de către orașul Târgu-Neamț a achiziționării în 

leasing operațional a unui autoturism prevăzut în proiectul ,, Societatea 
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nu are vârstă’’, Cod Proiect 127389 al Direcției de Asistență Socială a 

orașului Târgu-Neamț; 

11. P.H.privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia 

în anul 2022 de subvenţii de la bugetul local al orașului Târgu-Neamț, 

în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate; 

-  am monitorizat și întocmit contracte noi, acte adiționale și protocoale de 

colaborare privind prelungirea/ rezilierea duratei contractuale de furnizare, a 

contractelor cu caracter de regularitate încheiate in anul 2021; 

  - consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor 

compartimentelor din cadrul DAS, note interne ale directorului instituţiei; 

referate de necesitate și note de comandă pentru achiziții din cadrul instituției; 

  - au fost întocmite și avizate pentru legalitate contracte atât cu beneficiarii 

instituției cât și cu furnizorii acesteia, contracte individuale de muncă, decizii 

de încetare a raportului de serviciu, constituirii sau modificări ale unor comisii, 

încetare raporturilor de serviciu/ muncă; suspendarea raporturilor de serviciu/ 

muncă; modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; majorarea/stabilirea 

salariilor de bază ale angajaţilor, exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor 

publice de conducere vacante, contracte de voluntariat, membrii în comisiile 

de concurs , comisii de evaluare oferte, comisia de evaluare şi selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, comisie de disciplină, 

comisie monitorizare, acte adiționale; 

- a asigurat asistenţa juridică a comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

achiziţionării de produse alimentare și a altor servicii; 

- s-a răspuns cererilor petenţilor prin informarea corecta a petentilor privind 

reglementarile legale in vigoare si oferirea unor solutii oportune pentru 

solutionarea problemelor acestora;  

- s-au luat măsuri de aducere la cunostința publică a deciziilor Directorului și 

dispozițiilor Primarului care au caracter de interes general pentru comunitate 

prin afișare și postare în rețeaua internă a instituției; 

- am analizat toate documentele furnizate de celelalte compartimente oferind 

consultanță juridică cu privire la subiectele expuse (Legea 416/2001; Legea 

448/2006; Codul Muncii,etc )  

- răspundem de distribuirea Monitorului Oficial în momentul aparitiei noutăților 

legislative, cu privire la modificări, actualizări ce fac obiectul activității D.A.S; 

- am colaborat lunar cu Biroul Județean de Administrarea Bazelor de Date 

privind Evidența Persoanelor Neamț în baza Protocolului nr. 2945/11.11.2020; 
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 - am făcut parte din cadrul comisiei de recepție, participând la recepția 

mărfurilor, comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor bunurilor 

din patrimoniul D.A.S;  

 - am colaborat cu inspectorii Agenției Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială la obținerea Licenței definitive a serviciului social de zi ,,Centrul de 

asistență destinat agresorilor” și a ,, Centrului de consiliere pentru prevenireas 

și combaterea violenței domstice’’; 

- au fost afișate documente de interes public pe pagina de internet a  Direcției 

de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț;  

-   au fost intocmite revizii ale procedurilor operaţionale şi de sistem pe 

compartiment; 

- responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal conform 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date  

-  selecționare, ordonare, inventariere și arhivarea documentelor conform 

nomenclatorului arhivistic; 

                                                      

                    

V. CABINETE MEDICALE ȘCOLARE  

        Activitatea de asistenta medicala in unitatile de invatamant prescolar, 
scolar si liceal din orasul Tirgu Neamt , este asigurata de catre Cabinetele 
Medicale Scolare aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala a Orasului 
Tirgu Neamt. 
        Personalul care a deservit aceste cabinete, pe parcursul anului 2021, a 
fost : 
 
Compartiment Medicina Generala 

MEDICI: 
    1.Dr.PLATON MARIA MIHAELA           -medic medicina generala/medicina 
de familie 
     2.Dr.STEFAN SORINA MANUELA        -medic primar medicina de familie 
½ norma 
 
ASISTENTI MEDICALI: 
    3.BORDIANU ELENA                              -asistent medical principal 
    4.BOSTOACA IULIANA                           -asistent medical principal 
    5.DAVID DANA                                        -asistent medical principal 
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    6.GAMANUT MIHAI FLORIN                  -asistent medical  
    7.HOREA NICOLETA                             -asistent medical principal 
    8.HUMA MIHAELA                                  -asistent medical principal 
    9.OLTEANU MIHAELA             -asistent medical principal 
   10.TARANU NICOLETA             -asistent medical principal 
   11.VARTIC DANA VIORICA                     -asistent medical principal 
 

 

 COMPARTIME

NT MEDICINA 

GENERALA 

La sfarsitul anului 

2021 

1. NUMAR MEDICI          1 si 1/2 

2. NUMAR 

ASISTENTI 

MEDICALI 

        9 

3. NUMAR DE 

CABINETE 

MEDICALE 

        6   

4.        NUMAR COPII 

INSCRISI IN 

UNITATI 

SCOLARE                       

 

 NUMAR DE 

PRESCOLARI 

INSCRISI IN 

GRADINITE 

       709 

pr.prelungit 

         48 pr.normal 

NUMAR DE 

ELEVI INSCRISI 

IN  CLASELE 

PREG-VIII 

     2440 

NUMAR DE 

ELEVI INSCRISI  

IN CLASELE IX-

XII 

     2183 

 

NUMAR DE 

ELEVI INSCRISI 

       504 
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CABINET STOMATOLOGIC 

Personal medical: 

MEDIC: DR.STAN ELENA   - MEDIC STOMATOLOG 

ASISTENT MEDICAL: AS. DOLHESCU MARIA   - ASISTENT MEDICAL 

PRINCIPAL 

1. NUMAR MEDICI 
STOMATOLOGI 

1 

2. NUMAR ASISTENTI 
MEDICALI 

1 

3. NUMAR CABINETE 
MEDICALE 

1  
(POLICLINICA 
TG. NEAMT) 

4. NUMAR CONSULTATII 
TOTAL 

287 

5. NUMAR TRATAMENTE 
TOTAL 

986 

 NUMAR DE TRAT.CARII 
DENTARE 

522 

 NUMAR DE TRAT. 
GANGRENE PULPARE 

33 

 NUMAR DE TRAT. 
PARODONTITE APICALE 

71 

 NUMAR DE TRAT. ABCESE 
DENTARE 

88 

 NUMAR  DE TRAT. 
PULPITE DENTARE 

80 

 NUMAR DE EXTRACTII 
DENTARE 

177 

 NUMAR DE TRAT. 
PERICORONARITA 

8 

 NUMAR DE TRAT. 
ALVEOLITA 
POSTEXTRACTIONALA 

0 

 NUMAR DE TRAT. 0 

IN SCOLI 

PROFESIONAL

E 

                                                         

TOTAL 

5884 elevi si        

prescolari 
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ODONTOLITIAZA 

6. NUMAR ADEVERINTE 
MEDICALE 

0 

 TOTAL: 1.273 

 

 

 

ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR  

         In anul 2021, ca asistent medical comunitar in cadrul Directiei de 

Asistenta Sociala din Targu Neamt, jud. Neamt, am avut sub observatie 

urmatoarele categorii de persoane vulnerabile: 

- nivel economic sub pragul saraciei 

- somaj 

- nivel educational scazut 

- diferite dizabilitati si boli cornice 

- boli aflate in faze terminale si tratament paliativ 

- graviditate 

- varsta a treia 

- minori 

- copii care fac parte din familii monoparentale  

- cazuri sociale. 

Activitati desfasurate in anul 2021: 

-    am vaccinat la domiciliu impreuna cu echipa mobila DSP Neamt 31 

de persoane nedeplasabile si apartinatori; 

-    monitorizarea acestora postvaccin, am dus la domiciliu  adeverintele 

de vaccinare si certificatelor verzi; 

-    identificarea familiilor cu risc medico-social; 

-    determinarea nevoilor medico-sociale; 

-    am supravegheat starea de sanatate a sugarului si a copilului mic; 

-    am promovat necesitatea de alaptare la san si practicile corecte de 

nutritie ale sugarului; 

-   am adus la cunostinta femeilor de varsta fertila informatii specifice de 

planificare familiala si contraceptive; 

-   am efectuat activitati de educatie pentru sanatate in vederea 

adoptarii unui stil de viata sanatos; 

-  am facut programari pentru bolnavii cronici la vaccin, reteta sau 

consultatii si i-am insotit acolo unde a fost cazul; 
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-  am adus la cunostinta populatiei principalele masuri de igiena in 

prevenirea infectiei cu SARS COV-2; 

- am adus la cunostinta populatiei despre temele lunare prin 

impartirea pliantelor si lipirea afiselor in zonele publice; 

- am asigurat medicamente si alimente de baza varstnicilor si 

bolnavilor cronici si celor care erau izolati la domiciliu infectati cu 

SARS COV-2; 

- am monitorizat bolnavii cronici si am administrat tratamente conform 

Rp; 

- am ingrijit bolnavii in faza terminala, administrandu-le tratamentul 

recomandat de medicul specialist si am ajutat apartinatorii sa treaca 

mai usor peste pierderea persoanei dragi sfatuindu-i sa accepte 

realitatea, sa se adapteze la noul mediu si sa-si reinvesteasca 

energia afectiva in relatii noi. 

     In ingrijirea sugarului si a copilului mic am adus la cunostinta parintilor 

despre alimentatia echilibrata, hidratare, nevoia de a se dezvolta intr-un 

mediu placut si o atmosfera calda, ferit de pericole ( prize, obiecte grele 

care pot cadea, etc.) despre temperatura ambientala, igiena corpului, a 

cavitatii bucale, a hainelor, importanta vaccinarii si a controlului periodic la 

medicul de familie. 

 

  In ingrijirea copiilor 11-16 ani am discutat cu ei si cu parintii despre 

modificarile hormonale, schimbarea corpului, igiena ,explicandu-le ca 

aceasta perioada este fireasca. Am incurajat parintii sa fie deschisi si sa 

comunice cat mai mult cu acestia pentru a le crea adolescentilor un 

confort psihic si o stare emotionala buna. 

 

  In ingrijirea persoanelor varstnice, le-am incurajat sa continue 

activitatile  fizice chiar daca abilitatea varstnicului scade si miscarile sunt 

mai lente, sa faca plimbari, dar cu evitarea surmenajului fizic, cu pauze de 

refacere. Le-am sfatuit sa aiba un somn calitativ si cantitativ, alimentatie 

echilibrata si regim impus de boala , hidratare corespunzatoare , 

prevenirea caderilor prin amenajarea spatiului de locuit si utilizarea 

mijloacelor auxiliare ( cadru, baston, ochelari). 

 

  In procesul de ingrijire a beneficiarilor am avut grija sa respect si sa ma 

asigur ca pacientul isi satisfice nevoile fundamentale , am colectat date, 



 

 

307 

le-am analizat, am urmarit schemele de tratament si documentele 

medicale apoi am implementat planul de ingrijire si evaluarea rezulatelor. 

 

    Am incheiat 5 contracte de colaborare cu medicii de familie din orasul 

Targu Neamt:  Dr. Fochi Adrian,  Dr. Alucai Ecaterina, Dr. Maftei Stancu 

Leana, Dr. Todireasa Lavinia, Dr. Batfoi Delia. 

   Am incheiat un accord de asociere cu Liceul Teologic Ortodox CUVIOASA  

PARASCHEVA  Agapia in vederea derularii activitatilor de educatie pentru 

sanatate elevilor. 

 

   In colaborare cu Institutul Regional Oncologic Iasi si DSP Neamt, am 

organizat Screening de cancer de col uterin unde au fost testate 77 de 

femei.  

 

 

Capitolul XXIV. SPITALUL ORĂȘENESC ,,SF.DIMITRIE” 

 

         Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamț, instituţie publică 

finanţată integral din venituri proprii, având calitatea de ordonator terţiar de 

credite, a funcţionat în anul 2021, conform structurii organizatorice prevăzută 

prin Ordinul M.S. nr. 793/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  

aprobată prin Hotărârea C.L.  Tg. Neamț  nr. 258/ 28.10.2021 cu un număr 

total de 260 paturi, repartizate astfel: 

- Secția medicină internă                     - 50 paturi, din care: 

     - compartiment gastroenterologie   -    5 paturi 

     - compartiment diabet zaharat, nutriție 

şi boli metabolice           - 10 paturi 

- Secția obstetrică ginecologie             - 35 paturi, din care: 

     - compartiment A.T.I.         -   5 paturi 

- Compartiment neonatologie              -  16 paturi 

- Secția chirurgie generală                 - 35 paturi, din care: 
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     - compartiment A.T.I.         -   5 paturi 

     - compartiment ortopedie şi traumatologie -  10 paturi 

- Secția boli infecțioase                        - 30 paturi 

- Secția cardiologie                              - 30 paturi 

- Secția reumatologie                           - 25 paturi, din care: 

      - compartiment recuperare, medicină fizică 

 şi balneologie                                   -5 paturi 

- Secția pediatrie                                  - 39 paturi, din care: 

      - compartiment recuperare pediatrică     -5 paturi 

 

 Continuitatea asistenţei medicale la nivelul secțiilor cu paturi s-a 

asigurat prin cele trei linii de gardă aprobate pe spital (specialități medicale, 

specialități chirurgicale şi pediatrie), iar la nivelul Compartimentului primire 

urgenţe, prin linia de gardă  medicină de urgenţă. Au fost asigurate servicii 

medicale ambulatorii prin cabinetele de specialitate, iar prin laboratoarele 

unice s-au realizat investigații de radiologie şi imagistică medicală, analize 

medicale şi servicii paraclinice de recuperare, medicină fizică şi balneologie.                    

              Activitatea spitalului, a fost asigurată pe parcursul anului, de un 

număr mediu de 402 salariați, raportat la un număr total de 509 posturi 

aprobate prin statul de funcții, față de 624 posturi normate, în conformitate cu 

prevederile Ordinului M.S. nr.  1224/2010.                     

   La finele anului 2021, erau ocupate 431 posturi, din care: 260 posturi 

ocupate de personal medico-sanitar (69 medici şi alt personal sanitar cu studii 

superioare şi 191 personal sanitar mediu)  112 posturi ocupate de personal 

auxiliar sanitar,   iar 59 posturi ocupate de  personal TESA, administrativ  şi   

muncitori. 

              In analiza indicatorilor de management ai resurselor umane s-a 

urmărit raportarea la valorile de referință stabilite prin Ordinul ministrului 

sănătății 1567/2007, pentru aprobarea valorilor medii naționale ale indicatorilor 
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de performanță ai managementului spitalului, pentru anul 2021, situația 

prezentându-se astfel: 

Categoria de 

indicatori 
Denumire indicator 

Valoare 

medie 

națională 

conf. 

Ord.MSP 

1567 din 

2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatorilor 

realizați în 

ANUL 2020 

Valoarea 

indicatorilor 

realizați în 

ANUL 2021 

Indicatori de 

management al 

resurselor 

umane 

Număr mediu de bolnavi 

externati (spitalizare 

continua) pe un medic 

418.00 143,71 148.23 

 

Număr mediu de bolnavi 

externați la o asistentă 

medicală 

88.00 28,74 29.65 

 

Proporția medicilor din 

totalul personalului 

angajat 

8.59 8,35 8.29 

 

Proporția personalului 

medical din totalul 

personalului angajat al 

spitalului 

55.45 52,03 51.66 

 

Proporția personalului 

medical cu studii 

superioare din totalul 

personalului medical 

17.70 19,72 25.69 

 

Numărul mediu de cons. 

efectuate în ambulatoriu 

pe un medic 

4082.00 2071,57 2344.29 

 Număr mediu de 

consultații pe medic în 
50.00 806,97 849.62 
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camera de garda / UPU 

 

Activitatea medicală spitaliceasca si ambulatorie s-a desfășurat sub 

conducerea si îndrumarea  consiliului de administrație, a comitetului director, a  

consiliului medical (alcătuit din şefii de secţii,  compartimente si de 

laboratoare), a consiliului etic. 

In activitatea sa, consiliul medical al cărui preşedinte este directorul medical, a 

propus: 

        a)    îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în 

scopul acordării de servicii medicale de calitate si creşterii gradului de 

satisfacţie a pacienţilor; 

       b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în 

scopul creşterii calitatii serviciilor medicale şi a utilizării eficiente a resurselor 

alocate; 

       c)   a înaintat comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de 

dezvoltare al spitalului; 

       d)   a propus comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii 

medicale ale populaţiei; 

 Obiectivele principale ale managerului impreuna cu comitetul director pe linie 

medicala  au vizat : 

- asigurarea permanenta a stocurilor necesare desfasurarii optime a 

activitatii, prin instituirea unor liste cuprinzand medicamente  de baza, atent 

monitorizate de comisia medicamentului si de farmacovigilența; 

-   un control exigent al activitatii desfasurate in CPU, prin monitorizarea 

atenta prin fisa de supraveghere, a fiecărui pacient prezentat, a stocurilor de 

medicamente si materiale sanitare, precum si mentinerea in stare de 

functionare a aparaturii din dotare; 

-   asigurarea serviciilor medicale pentru persoanele ce reprezinta 

cazuri sociale , mai ales in perioadele din an cu temperaturi extreme; 
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-   atragerea de noi specialiști in cadrul spitalului (cu precădere a 

medicilor) pentru diversificarea gamei de servicii medicale acordate 

pacienților: în cursul anului 2021 au fost încadrați : 1 medic specialist 

ortopedie-traumatologie, 1 medic specialist ATI, 5 medici rezidenți (2 medicina 

de urgenta, ATI, neurologie, medicina muncii) şi 5 medici pentru activitatea de 

gardă.  

               Un obiectiv principal  in activitatea desfasurata de manager impreuna 

cu membrii comitetului director a fost acela al realizarii indicatorilor de 

utilizarea serviciilor, ca obligatie contractuala asumata prin contractul cu  CAS 

Neamt 

Categoria 

de indicatori 

 

 

 

 

Denumire indicator 

Valoare 

medie 

nationala 

conf. 

Ord.MSP 

1567 din 

2007 pe tip 

de spital 

Valoarea 

indicatoril

or realizati 

ANUL 

2020 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

ANUL 2021 

Indicatori de 

utilizare 

servicii 

Numărul de pacienți 

externați  
specific 5030 5188 

 Durata medie de spitalizare  7.10 6.09 6.05 

 

Proporția pacienților 

internați din totalul 

pacienților prezentați la 

camera de gardă (%) 

specific 17.75 14.64 

 

Proporția urgențelor din 

totalul pacienților internați 

(%) 

59.00 83.24 82.99 

 

Indicele de complexitate  

cazuri pe spital si pe fiecare 

secție  

0.6675 1.0904 1.1415 
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       Modul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli este reflectat in 

Indicatorii economico financiari , parte a indicatorilor de performanță ai 

managementului,  care se prezintă astfel: 

Categoria 

de 

indicatori 

 

 

 

 

Denumire indicator 

Valoare 

medie 

naţională 

conform 

OMSP 

1567/2007 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati in 

anul 2021 

Indicatori 

economico

-financiari 

Executia bugetara fata de bugetul 

de cheltuieli aprobat 
96.11 98.04 

 

Procentul pacienților cu 

interv.chirurg. din total 

pacienți externați din secțiile 

chirurgicale(%)* 

specific 59.38 62.04 

 CHIRURGIE GENERALĂ 53.26 49.42 56.54 

 
ORTOPEDIE-

TRAUMATOLOGIE 
54.61 65.69 52.73 

 OBST.GINECOLOGIE 41.14 63.97 67.26 

 

Procentul pacienților cu 

complicații și co-morbidități 

din totalul pacienților 

externați (%) 

specific 98.03 98.19 

 
Număr de consultații în 

ambulatoriu 
specific 29002 32820 

 
% internări în urgență din 

total internări 
59.00 83.24 82.99 
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Structura cheltuielilor pe tipuri de 

servicii și în funcție de sursele de 

venit 

 

           

           96.24 

 

 

99.69 

 
Proporția cheltuielilor cu servicii de 

urgență în total cheltuieli (%) 
3.44 15.36 

 
Proporția cheltuielilor pentru servicii 

paraclinice în total cheltuieli (%) 
3.62 11.25 

 

Proporția cheltuielilor pentru servicii 

de spitalizare continua în total 

cheltuieli (%) 

79.52 58.30 

 

Proporția cheltuielilor pentru servicii 

de spitalizare de zi în total cheltuieli 

(%) 

3.24 10.95 

 

Proporția cheltuielilor pentru servicii 

în ambulatoriul de specialitate în 

total cheltuieli (%) 

6.42 3.83 

 
Procentul veniturilor proprii din 

totalul veniturilor spitalului (%) 
10.73 15.59 

 
Procentul cheltuielilor de personal 

din totalul cheltuielilor spitalului (%) 
66.89 84.15 

 

Procentul cheltuielilor cu bunuri și 

servicii din totalul cheltuielilor 

spitalului (%) 

24.77 15.14 

 
Procentul cheltuielilor de capital în 

total cheltuielilor spitalului (%) 
7.41 0.71 

 Costul mediu pe zi de spitalizare 108.48 1570.71 
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       Activitatea financiar contabilă și investiţiile realizate în anul 2021 

       Analizând  partea de venituri a contului de execuție încheiat la data de 

31.12.2021, constatăm că datele pot fi grupate în următorii  indicatori: 

  I.   Venituri curente –21.932.274 lei 

        II. Venituri din capital – 22.025 lei  

  III. Operațiuni financiare  - 1.309.701 lei 

  IV. Subvenții  - 24.865.759  lei. 

        Pe cele două secțiuni , veniturile se prezintă astfel : 

Indicatorul Prevederi 

bugetare  

Drepturi 

constatate  

31.12.2021 

Încasări 

realizate 

31.12.2021 

Drepturi 

constatate 

de încasat        

31.12.2021 

Veniturile  

secțiunii 

funcționare 

47.787.734 

 

 

 

48.276.441 

 

 

 

      

46.991.137 

 

 

 

         

1.285.304 

 

 

 

Veniturile  

secțiunii 

dezvoltare 

 

342.025 339.275 339.275 0 

TOTAL   48.129.759      48.615.716 47.330.412 1.285.304 

 

Pe fiecare indicator sunt detaliate prevederile bugetare inițiale și trimestriale, 

drepturile constatate, încasările realizate și drepturile constatate de încasat, 

astfel : 
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Indicatorul Prevederi 

bugetare  

Drepturi 

constatate  

31.12.2021 

Încasări 

realizate 

31.12.2021 

Drepturi 

constatate 

de încasat        

31.12.2021 

I.1. Venituri din 

prestări de bunuri 

și servicii : 

 

- venituri din 

prestări de 

servicii ; 

- venituri din 

contractele cu 

CAS ; 

- venituri din 

contractele 

încheiate cu DSP  

 

I.2.Transferuri 

voluntare   

21.931.474 

din care : 

 

1.884.528 

 

15.819.146 

 

 

4.227.800 

 

800 

22.797.448 

din care : 

 

1.741.795 

 

16.853.249 

 

 

4.202.404 

 

800 

21.512.144 

din care : 

 

1.728.096 

 

15.581.644 

 

 

4.202.404 

                                             

800 

1.285.304 

din care : 

 

0 

 

1.285.304 

 

 

0 

 

0 

II. Venituri din 

capital 

                   

22.025 

 

19.275 

 

19.275 

 

0 

III.Operațiuni 

financiare 

     

1.309.701 

1.309.701 1.309.701 0 

IV .Subvenții    

24.865.759 

24.488.492 24.488.492 0 

TOTAL 48.129.759      48.615.716 47.330.412 1.285.304 
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             Partea de cheltuieli a contului de execuție  prezintă operaţiunile 

financiare efectuate în exerciţiul financiar 2021, încasările realizate şi plăţile 

efectuate în structura în care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli, 

precum şi alte informaţii necesare unei bune administrări a acestuia. 

Conturile de execuţie bugetară au fost întocmite pe baza datelor 

preluate din rulajele debitoare şi creditoare ale conturilor de finanţare bugetară 

şi de disponibil, care corespund cu cele din conturile deschise în trezorerie 

sau la băncile comerciale. 

Pe indicatorii clasificației bugetare și pe cele două secțiuni de 

funcționare și dezvoltare : 

                        1.   credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de 

raportare:    48.129.759 lei  

                          2. credite bugetare trimestriale cumulate:                                          

48.129.759 lei  

                        3.  angajamente bugetare:                                                 

47.185.406 lei  

                        4.  angajamente legale:                                                                             

47.185.406 lei 

                        5.  plăți efectuate:                                                                                     

47.185.406 lei 

                        6.  cheltuieli efective:                                                                              

49.910.984 lei. 

                         Pe titlurile de cheltuieli, contul de execuție se prezintă astfel: 

 

 

 

Denumir

e 

indicator 

Credite 

bugetare 

anuale 

aprobate la 

finele 

perioadei 

de 

raportare 

 

Credite 

bugetare 

trimestria

le 

cumulate 

 

 

Angajamen

te bugetare 

 

 

Angajamen

te  

legale 

 

 

Plăți 

efectuate 

 

 

Cheltuieli 

effective 
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Cheltuie

li de 

persona

l 

 

40.500.00

0 

 

40.500.0

00 

 

   

40.315.04

4 

 

   

40.315.04

4 

 

40.315.0

44 

 

39.684.6

06 

Cheltuie

li 

material

e 

    

   

7.037.734 

   

  

7.037.73

4 

   

     

6.436.905 

    

     

6.436.905 

          

6.436.90

5 

   

  

8.856.57

1 

Alte 

cheltuiel

i 

                

250.000 

           

250.000 

      

        

233.337 

       

        

233.337 

        

233.337 

         

233.337 

Active 

nefinan

ciare 

          

342.025 

      

     

342.025 

    

        

200.120 

     

       

200.120 

     

   

200.120 

   

  

1.136.47

0 

TOTAL 48.129.75

9 

48.129.7

59 

   

47.185.40

6 

   

47.185.40

6 

47.185.4

06 

49.910.9

84 

 

 

               La data de 31.12.2021, conturile de venituri deschise în Trezoreria 

Tg. Neamț înregistrează un sold în sumă totală de 145.007 lei, care va fi 

utilizat în anul 2022 pentru secţiunile de dezvoltare şi funcţionare. 

   În cursul anului 2021 intrările de active fixe, sunt  în sumă de  

194.923  lei , din care: 

                               *intrări   din donații  -  48.849 lei 
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1 Laptop buc 1 4.000 

2 Pipetă Sartorius buc 1 3.379 

3 Server HPE buc 1 15.220 

4 Concentrator oxigen buc 7 26.250 

 

 

*intrări   din venituri proprii -  134.424 lei 

1 Elevator cu șenile buc 1 13.400 

2 Lavoar chirurgical cu un post buc 1 8.455 

3 Mașina de spălat profesională buc 2 111.869 

4   Licența  Microsoft Office 365 buc 1 700 

 

 

                     *intrări din sume provenind din valorificări de bunuri  -11.650 lei 

  Nominalizarea achiziţiilor de 

bunuri efectuate şi a altor investiţii 

 

U.M. Cantitatea Valoare 

1 Concentrator oxigen buc 1 3.900 

2 Diferență preț mașina de spălat buc 1 7.750 

 

        Fondurile avute la dispoziţie au fost utilizate cu respectarea 

destinaţiei acestora şi a disciplinei financiare . S-a căutat în permanenţă 

găsirea acelor destinaţii în modul de cheltuire a fondurilor avute la dispoziţie, 

astfel încât acestea să fie judicios gestionate, cheltuielile fiind efectuate cu 

maximă rigurozitate, urmărindu-se respectarea legalităţii, necesităţii şi 

oportunităţii operaţiunilor. 
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CAPITOLUL  XXV. S.C.CIVITAS COM S.R.L TÂRGU-NEAMȚ 

 

Societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Târgu-Neamţ şi-a 

desfăşurat activitatea practică în anul 2021, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare precum şi în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale 

şi Dispoziţiilor Primarului oraşului Tîrgu-Neamţ. 

Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost stabilite prin 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2021 aprobat de Consiliul 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ prin Hotărârea nr. 8 din 13.04.2021. 

În anul 2021 s-au emis un număr de 24 hotărâri. 

      Membrii AGA sunt numiţi prin HCL 209/12.11.2020. 

   - Dron Vasile 

   - Luculescu Vasile 

   - Bârsan Vasile 

OBIECTIVELE  SOCIETĂŢII  PENTRU  ANUL  2021 

Pentru anul 2021, obiectivele societăţii stabilite prin Bugetul de venituri şi 

cheltuieli al societăţii aprobat de Consiliul Local al oraşului Tg. Neamţ prin 

Hotărârea nr. 8 din 13.04.2021 au fost următoarele: 

 realizarea unor venituri totale de 2247700 lei, din următoarele 

activităţi: 

- administrarea pieţei agroalimentare, oborul şi bazarul 1450000 lei 

- prestări servicii                     130000 lei 

- venituri din parcări                    420000 lei 

- venituri din marcaje rutiere                    50000 lei 

- venituri din producţia de imobilizări                     1000 lei 

- alte venituri din exploatare            5000 lei 

- venituri din parcări de reşedinţă                    75000 lei 

- venituri din prestări servicii Primărie                 116700 lei 
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 realizarea unui profit brut de 26930 lei. 

 realizarea obiectivelor de investiţie: 

- centrală electrică fotovoltaică auto consum Hală Legume-Fructe 

- rambursare credit bancar pe care societatea îl are contractat 

- rambursare rate leasing auto serviciu Parcări 

REALIZĂRILE  SOCIETĂŢII  LA DATA DE 31.12.2021 

La data de 31.12.2021, societatea comercială CIVITAS COM S.R.L. Târgu-

Neamţ a continuat activităţile desfăşurate în anii anteriori, respectiv 

administrarea pieţei agroalimentare, oborului si bazarului şi administrare 

parcări cu plată şi parcări de reşedinţă. 

Obiectivele societăţii pentru această perioadă au fost cele stabilite prin 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.8 in 13.04.2021 şi menţionate la începutul prezentului 

raport, precum şi aducerea la îndeplinire a următoarelor măsuri: 

- măsurile stabilite de organele de control: sanitare, veterinare, protecţia 

consumatorului, protecţia mediului, P.S.I., etc.  

- măsurile stabilite prin Hotărârile Adunării Generale precum şi prin 

Dispoziţia Primarului oraşului Tg. Neamţ. 

  Veniturile totale ale societăţii la 31.12.2021 au fost de 2308186 lei fiind 

realizate din:  

- administrarea pieţei agroalimentare, oborului şi bazarului (chirii +taxe)    

1467502 lei 

- venituri din parcări         423528 lei 

- prestări servicii         131660 lei 

- venituri din marcaje rutiere          64018 lei 

- venituri din producţia de imobilizări                                496 lei 

                        

- venituri din parcări de reşedinţă         90787 lei 

- alte venituri din exploatare          11109 lei 

- venituri din prestări servicii Primărie      116517 lei 

- venituri financiare             2568 lei 
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      Cheltuielile totale ale societăţii la sfârşitul acestei perioade au fost de  

2167374 lei 

Profitul brut al  societăţii în această perioadă a fost de 140812 lei 

Din creditele bancare în sumă de 106783 lei existente la începutul anului 

2021 s-au achitat rate în sumă de 56683 lei precum şi dobânzi în sumă totală 

de 5317 lei. 

Din valoarea leasingului financiar existent la începutul anului 2021 în sumă 

de 7971 lei s-au achitat rate în sumă de 7971 lei, finalizându-se creditul de 

leasing. 

Valoarea investiţiilor realizate în 2021 a fost în sumă de 94360 lei 

provenind din surse proprii de finanţare. 

În anul 2021, 121 contracte au fost reînnoite pentru o perioadă de 5 ani 

(2021 - 2026) pentru clienții deja existenți. 

 - 3 contracte au fost încheiate pentru chiriaşi nou veniţi în piaţă; 

 - 60 contracte (locuri) s-au atribuit la parcări de reședință. 

La finele anului 2021 societatea Civitas com SRL, are în derulare un număr 

de  

177 contracte de închiriere la spaţii/ module/ teren pentru desfăşurarea 

activităţii de comerţ. 

De asemenea un număr total de 18 spaţii şi module sunt libere ca urmare 

a rezilierii contractului de închiriere . 

La sfârşitul anului 2021 societatea are contractate următoarele credite 

bancare: 

- credit bancar investiţii piaţă în sumă de 50100 lei având ca termen de 

rambursare octombrie 2022. 

- linie de credit în valoare de 200000 lei având termen de rambursare 

iulie 2023. 

SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN 

ANUL 2021 
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Referitor la realizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 situaţia 

se prezintă astfel: 

Venituri totale    – planificat 2247700 realizat  -  2308186 

Cheltuieli totale  – planificat 2220770 realizat  -  2167374 

Profit brut           – planificat 26930  realizat  -    140812 

Pierderea fiscală rezultată în anul 2020, în sumă de 89488 lei va fi 

recuperată din profitul impozabil obținut la calculul impozitului pe profit pentru 

anul 2021. 

 

 

Capitolul XXVI. S.C.ROSSAL S.R.L 

Ativitatea societății SC ROSSAL SRL s-a desfășurat pe mai multe 

paliere: 

Continuarea activitătii de contractare utilizatori casnici si non-

casnici: până la data de 31.12.2021 am încheiat un nr. de 6116 contracte 

persone fizice cu un nr de 10181 persoane din care : 

- Contracte utilizatori casnici 

- 6114 si 2 contracte cu asociațiile: 

1- Asociația de proprietari B 1 – 31 pers. 

2- Asociația de proprietari Brazii – 879 pers. 

Total numar de persoane Târgu-Neamț și asociații: 9271+31+879= 10181 

utilizatori 

- Contracte utilizatori non casnici: - 554 utilizatori. 

 

- Activitatea de colectare, transport și  deșeuri reziduuale: 

o sector blocuri (utilizatori casnici si  non casnici) s-

a efectuat între orele 00:00 – 07: 00 în zilele de luni, 

marți, miercuri, joi, sâmbăta și duminica; 

o sector case conform graficelor atașate, pe străzi: 

 

 



 

 

323 

Traseu colectare deșeuri reziduale oraș Târgu- Neamț 

 

LUNI MARTI MIERCURI JOI 

VINERI   

TRASEU 1 

VINERI 

TRASEU 2 

 

DACIEI 

VASILE 

ALECSANDRI 

TUDOR 

VLADIMIRESC

U MĂRĂȘEȘTI PIAȚĂ 

M 

SADOVEANU 

 

PRUNDULU

I FIERARI 

C. 

PORUMBESC

U 

  POLICL.-DR 

BELVEDERE 

  HALA 

MODUL 

  DR. DE LA 

POD  

 VINATORU

LUI VIITORULUI CUZA VODA MĂRĂȘEȘTI PIAȚĂ 

GAROAFELO

R 

 

GHEORGH

E DOJA  MOLDOVEI 

  - PIZZERIE- 

GARA 

  - STG. 

BELVEDERE – 

POLICLINICA 

  - PESCARIE  

BIROURI FD. DRAGOȘ 

 

VADULUI 

VASILE 

ALECSANDRI 

22 

DECEMBRIE BIRUINȚEI 

ALEEA 

ZIMBRULUI -  

MODULE 

ION 

CREANGĂ 

 

VIITORULU

I 

VERONICA 

MICLE 

INDEPENDEN

TEI MIHAI VITEAZU 

ALEEA 

TIRGULUI - 

MODULE 

 - SEMAFOR 

SPRE 

VÎNĂTORI 

 ALEEA 

ETERNITĂȚ

II 

   - PÂNĂ LA 

APELE 

ROMÂNE 9 MAI GH ASACHI 

CUZA VODA 

G 100 FD. MARIENI 

 B.P. 

HAȘDEU 

VERONICA 

MICLE PRIMĂRIE GH LAZAR PANAZOL 

ION 

CREANGĂ 

 

STR.ETER

NITĂȚII 

   - 

SPALATORIE 

POD SPITAL 

VEN. 

COSTACHE RAMOFARM 

 - SPRE 

VINATORI 

 

SPITAL FD. BUZESCU BRAZILOR 

SADOVEANU - 

DR. DE LA POD 

LA POCHIȘCAN CITO 

ION 

CREANGĂ 

 

RADU 

TEOHARIE ROMÂNĂ FD. VIILOR ANA IPĂTESCU LIDL 

  - STR. 

SPRE 

SEMAFOR 

 
    - PANA 

BUSUIOCULUI BATALION 
TRANDAFIRILO ȘTEFAN CEL 

GRIVIȚEI 
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LA SC. 

CONTA 

R MARE 

CUZA 

VODA PLOPULUI 

GRIG 

UNGUREANU ANA IPĂTESCU 

 - FARMACIA 

URSU NEMȚIȘOR 

     - SPICU - 

PIZZERIE  

ȘTEFAN CEL 

MARE D. ULEA ZORILOR 

ȘTEFAN CEL 

MARE   - SPRE POD 

 

UZINEI 

1 DECEMBRIE 

1918 PANDURI 

   - SPRE CASA 

CREANGĂ 

 - DR SF 

MINA NEMȚIȘOR  

 PICTOR 

GRIGORES

CU 

   - PÂNĂ LA 

STADION 

BĂILE 

OGLINZI ANA IPĂTESCU 

FD. 

DOROBANȚI   - AZO 

 RADU 

TEOHARIE  

CETĂȚII SPRE 

ARCAȘ VULTUR ZORILOR 

FD. 

CEAHLĂU 

APRODU 

PURICE 

     - PÂNĂ 

LA INCO FD. VAII 

ALEEA 

VÎNĂTORULUI   - SPRE MAMAC FD CARPAȚI GRĂDINILOR 

 

ABATOR SIRET IZVOR ANA IPĂTESCU LIBERTĂȚII 

APRODU 

PURICE 

 

GLORIEI LUNCII CRÎNGULUI HUGO SCHWAB 

CRIZANTEM

EI MERILOR 

 

PRIMĂRIE PRUNILOR VETERANI COZMENI 

BLOC 

LUKOIL 1 MAI 

 

  

CETĂȚII SPRE 

BUZATU 

GEORGE 

COSBUC H C C 

ȘTEFAN CEL 

MARE 

 - STG. SPRE 

ION 

CREANGĂ 

 

  FD. SPITAL ION ROATĂ UNIRII 

  - STG. 

SOFIAMAN UMBREI 

   FD. FABRICII VERDE ALEX. VLAHUȚĂ DECEBAL CORBULUI 

 

  ȘCOALA 2 VALEA SEACĂ CUCOȘ 

VENIAMIN 

COSTACHE 

M 

SADOVEANU 

 

  MUZEU PĂSTORULUI OZANEI 

CASTANILO

R 

  - DR. SPRE 

PETROM 

 

  M EMINESCU  TEIULUI TĂBĂCARI   

OGOARELO

R 
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 - INTIM POD 

DR CRINULUI NUCILOR   CIMITIR 

 

  M EMINESCU  BISTRIȚEI DULCINNEA   

M 

SADOVEANU 

 

  

  - INTIM POD 

STG HANGULUI OBOR   

  - DR SPRE 

SEMAFOR 

 

    MACULUI CĂPRIOAREI   

SLT 

CÎMPEANU 

       ION CREANGĂ   1 MAI  

 

      

  -  DR SPRE 

TOPOLIȚA     - DR CAPAT  

       ION CREANGĂ   CERBULUI 

 

      

  - STR SPRE 

SEMAFOR   RINDUNICII 

       M. SADOVEANU   1 MAI     

 

      

  - SEMAFOR 

DR. POD   

- STG. PÂNĂ 

LA 

AP.PURICE 

           SPITAL 

           PRIMĂRIE 

  

Activitatea de colectare si transport deșeuri reciclabile: 

   - sector blocuri(utilizatori casnici si  non casnici) s-a efectuat între 

orele 16:00 – 24:00 în zilele de luni, miercuri si vineri. 

    - sector case: Colectarea se face din POARTĂ ÎN POARTĂ odată la 

2 săptămâni în ziua de sâmbătă între orele 7:00 – 16:00, conform 

garaficului atașat. 

Locațiile în care sunt montate module ce conțin 3 containere metalice 

pentru deșeuri reziduale și 3 containere din plastic pentru fiecare fracție de 

deșeu reciclabil (carton,pastic,sticlă) sunt:      

1. STR. ȘTEFAN CEL MARE BL. G 2/100 
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2. PARCARE SPATE TRIBUNAL 

3. STR. MIHAIL KOGĂLNICENU, CĂMIN ȘCOALA SPECIALĂ 

4. ZONA STADION, SALA DE SPORT 

5. DIG OZANA ÎNTRE SĂLCII 

6. SPATE LICEUL CONTA 

7. PARCARE APA SERV 

8. STR. PICTOR N. GRIGORESCU, BL G 4/100 

9. ALEEA ZIMBRULUI BL B3 

10.   BISERICA SF.ILIE 

11.   STR. 22 DECEMBRIE, FAN CURIER 

12.   STR. PETRU RAREȘ vis-à-vis CĂMIN 

13.   SPATE CASA DE CULTURĂ 

14.   ALEEA TÂRGULUI ÎNTRE BL. L1 SI L2 

15.   ZONA CITO 

16.   BISERICA SF. GHEORGHE 

17. SPATE CEC 

18.   HALA PIAȚĂ 

      Deasemeni mai sunt montate 3 module ce conțin 3 containere 

metalice  in următoarele locații: 

1. În spate la RAMOFARM 

2. STR. ALEEA ZIMBRULUI, SPATE ROTISOR 

3. STR. ȘTEFAN CEL MARE ZONA UFET-uri 

Menționăm ca toate mașinile autocompactoare ale SC ROSSAL SRL 

au montate sisteme GPS putând verifica în orice moment traseul. 

Raportăm lunar Compartimentului de mediu din Primăria orașului 

Târgu-Neamț cantitățile de deșeuri reziduale si reciclabile conform Anexei 4 

centralizatoare pentru anul 2021 pe care o atașăm în copie. 

- Activitatea de mediatizare proiect 

Pe întreg parcursul anului am avut în vedere atât prin angajații 

SC ROSSAL SRL cât și prin articolele reliefate în media locală (RADIO 

MPLUS FM, ZIARUL DE TÂRGU-NEAMȚ, MESAGERUL DE NEAMȚ), 

conștientizarea cetățenilor din Târgu-Neamț privind necesitatea 

încheierii contractelor cât și importanța colectării selective a deșeurilor 

reciclabile. 

Am distribuit odată cu facturile, fluturași cu frecvența de ridicare 

a deșeurilor reciclabile de pe raza UAT TÂRGU-NEAMT. 
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SITUAȚIA TRASABILITĂȚII DEȘEURILOR COLECTATE 

PENTRU U.A.T TÂRGU-NEAMȚ 2021 
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PERIOADA 
(ANUL) 

OPERATOR ECONOMIC 
(deposit, valorificator, reciclator) 

CANTITATE DE DEȘEURI ORĂȘENEȘTI COD  
DEȘEURI 

  
 
 
 
 
DENUMIRE 
 

 
 
 
 
 
CUI 
 

 
 
 

AUTORIZAȚIE DE MEDIU 
 

ELIMINATE 
PRIN 
DEPOZITARE  

ÎNCREDINȚATE 
SPRE 
RECICLARE 

ÎNCREDINȚATE SPRE 
VALORIFICARE PRIN 
ALTE FORME DECÂT 
RECICLAREA  

 

Nr./data VALABILITATE 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
ECO SUD S.A 

 
13838255 
 

 
4/31.08.2015 

 
30.08.2025 

 
7010.6 

   
20.03.01 

 
DDD SERV SRL 

 
24314590 

 
51/25.07.2016 

 
25.07.2021 

   
127.008 

 
19.12.12 

 
VRANCART SA 

 
1454846 

 
119 

 
04.12.2022 

 
 

 
58.675 

 
 

 
15.01.01 

 
DS SMITH PAPER ZARNESTI 

 
1124988 

 
89/05.09.2019 

 
05.09.2024 

  
37.705 

  
15.01.01 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

 
189/16.10.2020 

   
28.963 

  
15.01.01 

 
VRANCART SA 

 
1454846 

 
119 

 
04.12.2022 

  
11.974 

  
20.01.01 

 
GREENTECH SA 

 
14855491 

 
66/09.04.2021 

 
09.04.2022 

  
14.299 

  
15.01.02 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

 
189/16.10.2020 

   
3.948 

  
15.01.02 

 
CANPACK RECYCLING 

 
35844622 

281/19.12.2011    
1.013 

  
15.01.04 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

189/16.10.2020    
2.214 

  
15.01.04 

 
VIOPLASTCHIM SRL 

 
35802180 

 
3/16.01.2020 

 
 
 

  
6.735 

  
15.01.02 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

 
189/16.10.2020 

 
 

  
11.701 

  
15.01.02 

 
MONOFIL SRL 

 
2691140 

 
2301/31.10.2017 

 
31.10.2027 

  
2.724 

  
15.01.02 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

 
189/16.10.2020 

   
0.656 

  
15.01.02 
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ROMPET INTERNATIONAL 
RECYCLING SRL 

 
31596087 
 

 
30/27.04.2018 

   
25.798 

  
15.01.07 

 
GREEN PC AMBALAJE SRL 

 
39267225 

 
189/16.10.2020 

   
22.901 

  
15.01.07 

 
ECOREC RECYCLING 

 
22952746 

 
181/05.07.2013 

 
05.07.2023 

  
1.066 

  
20.01.36 
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Capitolul XXVII. S.C EUROSAL TRADE S.R.L 

            Societatea EUROSAL TRADE SRL desfăşoară activităţi de salubrizare 

şi întreţinere a spaţiilor verzi, conform contractelor nr.73/28.04.2017 şi 

nr.187/29.09.2017, încheiate cu Primăria oraşului Târgu-Neamţ.   

 Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare stradală a oraşului Târgu-Neamţ s-a realizat prin HCL 

101/31.03.2016.                                                                

  Activitatea de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

 Măturatul manual al trotuarelore - 67 923 mp 

 Măturatul manual al carosabilului asfaltat -18 532 mp 

 Măturatul mecanizat al suprafeţelor asfaltate -156 624 mp 

 Curăţatul rigolelor prin răzuire - 31.327 

 Stropitul străzilor, trotuarelor şi parcărilor - 32 228 mp 

 Încărcarea şi transportarea reziduurilor stradale - 720 t 

 Activitatea de deszăpezire manuală a trotuarelor - 6859 mp 

 Activitatea de deszăpezire mecanică a trotuarelor - 62 399 mp 

 Combaterea poleiului pe carosabil - 314 844 mp 

 Combaterea poleiului pe trotuare - 26839 mp 

         Activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi şi a parcurilor se desfăşoară 

prin delegare de gestiune prin concesiune a Serviciului Public de 

întreţinere, dezvoltare şi amenajare a spaţiilor verzi ale oraşului Târgu-

Neamţ, conform HCL.25/31.01.2017.  

         Activitatea de întreţinere  a spaţiilor verzi  cuprinde următoarele 

servicii: 

 Prăşitul florilor -1290 mp 

 Plantatul florilor - 15 000 buc 

 Udatul florilor cu cisterna - 1290 mp 

 Cositul gazonului şi ierbii - 65 000 mp 

 Tunsul gardului viu - 9000 ml 

 Aplicarea tratamentului fitosanitar - 1290 mp 

 Tăierea, corecţia arborilor - 180 buc  

 Plivitul buruieni - 1290 mp 

 Semănatul gazonului - 100 mp 

 Rectificarea marginilor peluzelor 
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 Plantare de trandafiri -150 buc 

 Pllantare alţi bulbi - 4000 buc 

 Administrarea îngrăşămintelor organice - 2 t 

 Administrarea îngrăşămintelor chimice -200 kg 

 Aşternerea uniformă a stratului de pământ vegetal -100 m 

 Colectarea şi transportul resturilor vegetale - 540 t 

       STRUCTURA NUMERICĂ DE PERSONAL                                    35                    

        Conducerea societăţii                                                                        4 

        Studii superioare                                                                                4 

        Personal direct productiv                                                                   31                      

        Muncitori calificaţi                                                                              31        

 Dotarea tehnică existentă se compune din:  

- 2 masini automăturatoare 

- O maşină de spălat şi stropit  

- O autogunoieră compactoare  

- Două auto basculante 

- Un tractor cu remorca 

- Un ifron 

- Două buldozere 

- Un raspanditor material antiderapant 

 În funcţie de venituri vor fi efectutate şi alte investiţii, pe toată durata 

derulării contractului. 

 S.C. EUROSAL TRADE SRL are implementat un SISTEM DE  

MANAGEMENT  AL CALITĂŢII, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, SR 

EN ISO 14001:2005, certificat cu firma EFQM MEMBER şi îşi propune şi 

implementarea unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectiv OHSAS 18001:1999 prin care se va asigura managementul 

activităţilor asociate calităţii, a protectiei mediului. Astfel, societatea îşi va 

dovedi capacitatea de: 

 A furniza continuu produse conforme cu cerinţele 

clientului şi cu reglementarile aplicabile; 

  A îmbunătăţi continuu performanţa în domeniul calităţii, 

mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă; 
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 A creşte satisfacţia clientului şi a altor părţi interesate  

prin îmbunătăţirea continuă a sistemului; 

 Pentru anii următori, societatea are în vedere creşterea calităţii 

serviciilor prestate în raport cu exigenţele beneficiarilor.În acest scop se va 

urmări: 

 Utilizarea la maximum a dotării unităţii 

 Creşterea productivităţii muncii fizice şi valorice 

 Maximizarea rentabilităţii 

 Preocuparea continuă pentru servicii de calitate 

 Transparenţa în stabilirea preţurilor 

 Angajarea de personal calificat 

 Organizarea ireproşabilă a activităţilor 

 Supravegherea personalului în contactul cu clientul (comportament 

normal, civilizat, apărarea valorilor firmei, promovarea calităţii 

serviciilor) 

 

Capitolul XXVIII. CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI 

PROMOVARE TURISTICĂTÂRGU-NEAMȚ 

Inființat în anul 2015, C.N.I.P.T. Târgu-Neamț are ca obiective specifice: 

 Creșterea accesului turiștilor la informații, servicii turistice si evenimente 

specifice realizate pe plan local; 

 promovarea potențialului turistic din arealul Târgu-Neamț, în scopul 

creșterii numărului de turiști și a duratei sejurului; 

 facilitarea schimbului de informații cu instituții și centre de informare din 

alte zone turistice din țară; 

 facilitarea schimbului de informații între operatorii turistici de pe plan 

local si tur operatorii de la nivel național si internațional. 

 

Ianuarie 2021 

 Intreținerea si actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legătura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 
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 Datorită situației pandemice, Festivalul Obiceiurilor si Tradițiilor de Anul 

Nou nu a putut fi organizat în data de 2 ianuarie 2021; în consecintă, 

promovarea festivalului a avut loc online, pe rețelele de social media, 

prin repostarea materialelor multimedia create în anii precedenți. 

 

 

Februarie 2021 

 Colaborarea cu instituția Casei Culturii "Ion Creangă" prin crearea de 

conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și distribuirea pe 

canalele proprii de social media, în vederea promovării activităților 

cultural-artistice locale - *Anexa 1 *Anexa 2 *Anexa 3 *Anexa 4; 

 Elaborarea planului unui nou clip video de promovare turistică post-

pandemic intitulat "Vizitează Ținutul Zimbrului!"; 

 Întreținerea si actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei si a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât si celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Martie 2021 

 Colaborarea cu instituția Casei Culturii "Ion Creangă" prin crearea de 

conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și distribuirea pe 

canalele proprii de social media, în vederea promovării activităților 

cultural-artistice locale - *Anexa 5 *Anexa 6 *Anexa 7 *Anexa 8 *Anexa 

9; 

 Participarea la webinarul "EcoForum", organizată de Asociația 

"ECOTIC" - *Anexa 10; 

 Participarea la Conferința Regională Online "Descoperă Nord-Est", 

organizată de "Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est" - * 

Anexa 11; 

 Întreținerea si actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 
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ce ne-au trecut pragul cât si celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

 

Aprilie 2021 

 Colaborarea cu instituția Casei Culturii "Ion Creangă" prin crearea de 

conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și distribuirea pe 

canalele proprii de social media, în vederea promovării activităților 

cultural-artistice locale - *Anexa 11 *Anexa 12; 

 Crearea unui video tutorial ce are în prim-plan promovarea obiceiului de 

inchistrire a oualelor de Paște – Anexa 13; 

 Colaborarea, oferirea de consultanță și elaborarea planului emisiunii 

Trinistas TV "Bucate de la Sate" – episodul 2, emisiune moderată și 

coordonata de către Camelia Căpitanu. 

 Participarea în calitate de membru fondator (reprezentant legal al 

Orașului Târgu-Neamț) la înființarea Asociației Cluster "Produs in 

Neamț"; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

 

Mai 2021 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Codrii de Arama" în vederea 

actualizării bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video 

pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; 

crearea unei postări de promovare separată - *Anexa 14; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Codrii de Aramă" în vederea 

participării ca invitat în emisiunea Trinistas TV "Bucate de la Sate" – 

episodul 2, emisiune moderată și coordonată de către Camelia 

Capitanu; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Cetatea Neamț" în vederea actualizării 

bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video pentru realizarea 

unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; crearea unei 

postări de promovare separată - *Anexa 15; 
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 Deplasarea la obiectivul turistic "Centrul de Vizitare al parcului Natural 

Vânători Neamț" în vederea actualizării bazei de date cu imagini și 

obținerea de imagini video pentru realizarea unui nou clip de promovare 

turistică post-pandemic; 

 Colaborarea cu instituția "Romsilva - Parcul Natural Vânători Neamț", în 

vederea creării uni clip video ce are ca scop promovarea Zilei Europene 

a Parcurilor - *Anexa 16; 

 Schimbarea domeniului web "www.tirguneamt-turistic.ro" în 

"www.viziteazatarguneamt.ro" și achiziționarea unui pachet de 

mentenanță preventivă și corectivă; 

 Întreținerea si actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei si a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât si celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Iunie 2021 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Cetatea Neamț" în vederea actualizării 

bazei de date cu imagini si crearea unei postări de promovare a 

evenimentului "Noaptea Muzeelor" - *Anexa 17; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Casa Memorială Mihail Sadoveanu" în 

vederea actualizării bazei de date cu imagini si obținerea de imagini 

video pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-

pandemic; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Schitul Vovidenia" în vederea 

actualizării bazei de date cu imagini și obținerea de imagini video 

pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; 

 Deplasarea în vederea actualizării bazei de date cu imagini și obținerea 

de imagini video cu orașul Târgu-Neamț, pentru realizarea unui nou clip 

de promovare turistică post-pandemic; crearea unor postări de 

promovare separate - *Anexa 18 *Anexa 19; 

 Promovarea Festivalului Medieval/Zilele Cetății Neamț, prin crearea de 

conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și distribuirea pe 

canalele proprii de social media - *Anexa 20 *Anexa 21; 

 Colaborarea, oferirea de consultanță si elaborarea planului emisiunii 

Trinistas TV "Bucate de la Sate" – episodul 5, emisiune moderată și 

coordonată de către Camelia Căpitanu. 



 

 

336 

 Achiziționarea unui pachet "Tur Virtual 360" a orașului Târgu-Neamț și 

împrejurimi; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei si a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Iulie 2021 

 Colaborarea cu instituția Casei Culturii "Ion Creangă" prin crearea de 

conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și distribuirea pe 

canalele proprii de social media, în vederea promovării activităților 

cultural-artistice locale - *Anexa 22 *Anexa 23 *Anexa 24 *Anexa 25 

*Anexa 26; 

 Participarea la Festivalul Medieval/Zilele Cetății Neamț în perioada 2-4 

iulie 2021 si promovarea înaintea și în timpul evenimentului prin 

crearea de conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și 

distribuirea pe canalele proprii de social media - *Anexa 27 *Anexa 28 

*Anexa 29 *Anexa 30 *Anexa 31 *Anexa 32; 

 Deplasarea în vederea actualizării bazei de date cu imagini si obținerea 

de imagini video cu orașul Târgu-Neamț, pentru realizarea unui nou clip 

de promovare turistică post-pandemic; crearea unei postări de 

promovare separată - *Anexa 33; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Casa Memoriala Alexandru Vlahuță" în 

vederea actualizării bazei de date cu imagini si obținerea de imagini 

video pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-

pandemic; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Mânăstirea Agapia" în vederea 

actualizării bazei de date cu imagini și obținerea de imagini video 

pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; 

 Oferirea de imagini video cu orașul Târgu-Neamț, obiectivul turistic 

"Cetatea Neamț" și zimbri aflați în tarcul de aclimatizare a Parcului 

Natural Vânători Neamț - postului de televiziune DIGI 24, în scopul 

promovării arealului turistic în cadrul emisiunii "Europa. Mi-e bine, ţi-e 

bine" - *Anexa 34; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Casa Muzeu Vasile Gaman", obiectivul 

turistic "Monumentul Vânătorilor de Munte de la Nemțișor" si pensiunea 
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agroturistică "La Mosie" în vederea participării ca invitat in emisiunea 

Trinistas TV "Bucate de la Sate" – episodul 5, emisiune moderată și 

coordonată de către Camelia Capitanu - *Anexa 35; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legătura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

August 2021 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Cetatea Neamț" în vederea actualizării 

bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video pentru realizarea 

unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; crearea unei 

postări de promovare separată - *Anexa 36; 

 Deplasarea pe traseul turistic "Cetatea Neamț - Monumentul 

Vânătorilor de Munte" în vederea actualizării bazei de date cu imagini și 

obținerea de imagini video pentru realizarea unui nou clip de promovare 

turistică post-pandemic; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Pădurea de Argint" în vederea 

actualizării bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video 

pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; 

 Crearea si lansarea noului clip de promovare turistic post-pandemic 

"Vizitează Ținutul Zimbrului!" - *Anexa 37; 

 Participarea la evenimentul Reuniune RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA 

- "Raidul Mănăstirilor" în data de 28 august 2021 și promovarea 

înaintea și în timpul evenimentului prin crearea de conținut multimedia 

(foto/video/machete grafice) si distribuirea pe canalele proprii de social 

media - *Anexa 38; 

 Întreținerea si actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei si a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât si celor ce au luat legătura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Septembrie 2021 
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 Participarea la evenimentul Expoziție mașini de epocă "ANTEBELLUM" 

în data de 1 septembrie 2021 și promovarea înaintea și în timpul 

evenimentului prin crearea de conținut multimedia (foto/video/machete 

grafice) și distribuirea pe canalele proprii de social media - *Anexa 39; 

 Participarea la evenimentul Festivalul Filmului de Dragoste ”B.Loved” în 

perioada 10-12 septembrie 2021 și promovarea înaintea și în timpul 

evenimentului prin crearea de conținut multimedia (foto/video/machete 

grafice) si distribuirea pe canalele proprii de social media - *Anexa 40-

52; 

 Participarea la workshop-ul "Actualizarea competențelor digitale pentru 

o participare activă în sfera civică și socială"; 

 Participarea la workshop-ul "Artizani în era digitală"; 

 Participarea la workshop-ul "Dobândirea abilităților și a competențelor 

digitale"; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legatura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Octombrie 2021 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Schitul Icoana Nouă" în vederea 

actualizării bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video 

pentru realizarea unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; 

crearea unei postări de promovare separată - *Anexa 53; 

 Participarea la evenimentul "EcoBrunch în Ținutul Zimbrului" în data de 

2 octombrie 2021 si promovarea înaintea și în timpul evenimentului prin 

crearea de conținut multimedia (foto/video/machete grafice) și 

distribuirea pe canalele proprii de social media - *Anexa 54; 

 Deplasarea la obiectivul turistic "Cetatea Neamț" în vederea actualizării 

bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video pentru realizarea 

unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; crearea unei 

postări de promovare separată - *Anexa 55; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de înformare și 

promovare turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, 
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tuturor turiștilor ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legătura cu 

noi prin intermediul celorlalte canale de comunicare. 

 

Noiembrie 2021 

 Colaborarea cu meșterul popular Ionela Lungu în proiectul intitulat 

"Atelierele Ionelei – Ediția de Crăciun", o serie de 4 video-tutoriale unde 

copii, dar si adulții, se pot iniția în tainele modelajului în lut; proiectul se 

întinde pe o perioadă de 4 zile (13, 14, 15 si 18 Decembrie 2021); 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare și promovare 

turistică, asupra ofertei și a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât si celor ce au luat legătura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

Decembrie 2021 

 Difuzarea pe canelele proprii de promovare social media a proiectului 

intitulat "Atelierele Ionelei – Editia de Crăciun", o serie de 4 video-

tutoriale unde copii, dar si adulții, se pot îniția în tainele modelajului în 

lut; proiectul se întinde pe o perioadă de 4 zile (13, 14, 15 si 18 

Decembrie 2021) - *Anexa 56 *Anexa 57 *Anexa 58 *Anexa 59; 

 Participarea la evenimentul "Festivalul obiceiurilor si Tradițiilor de Anul 

Nou" în data de 31 Decembrie 2021 și promovarea înaintea și în timpul 

evenimentului prin crearea de conținut multimedia (foto/video/machete 

grafice) și distribuirea pe canalele proprii de social media - *Anexa 60; 

 Participarea la evenimentul "Festivalul obiceiurilor și Tradițiilor de Anul 

Nou" în data de 31 Decembrie 2021 în calitate de membru al juriului; 

 Colaborarea cu pagina de social media a Comisiei Parlamentare 

Unesco, prin furnizarea de fotografii de la evenimentul "Festivalul 

obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou" din data de 31 Decembrie 2021 - 

în vederea promovării tradițiilor și obiceiurilor de anul nou din zona - 

*Anexa 61; 

 Colaborarea și apariția în revista spaniolă "Los Carochos" cu scopul 

promovării tradițiilor și obiceiurilor de anul nou din zonă - *Anexa 62; 

 Achiziționarea unui articol de prezentare a istoriei stațiunii balneo-

climaterice "Băile Oglinzi" în revista "Descoperă România"; 
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 Deplasarea la obiectivul turistic "Cetatea Neamț" în vederea actualizării 

bazei de date cu imagini si obținerea de imagini video pentru realizarea 

unui nou clip de promovare turistică post-pandemic; crearea unei 

postări de promovare separată - *Anexa 63; 

 Întreținerea și actualizarea periodică a paginilor de social media în 

vederea promovării arealului Târgu-Neamț; 

 Oferirea de informații, împreună cu materiale de informare si promovare 

turistică, asupra ofertei si a obiectivelor turistice locale, tuturor turiștilor 

ce ne-au trecut pragul cât și celor ce au luat legătura cu noi prin 

intermediul celorlalte canale de comunicare. 

 

Nr. total turiști 1 ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2021: 9365. 

Nr. Total vizitatori site 1 decembrie 2021 – 20 septembrie 2021 

(tirguneamt-turistic.ro): 25651 

 

 

Capitolul XXIX. ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL 

ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 

    1.  Consilierii locali ale căror mandate au încetat in anul 2021 : Nu este 

cazul.    

        Consilierii locali ale căror mandate au fost validate în anul 2021 : Nu este 

cazul. 

     2.   Componența Consiliului local la sfârșitul anului 2021 : Aciocârlănoae 

Andrei, Acsintoae Ana, Andoni Dragoș Nicolae, Apopei Vasile, Bârsan Vasile, 

Dron Vasile, Humulescu Traian, Luculescu Vasile, Manole Lucian Constantin, 

Nechita Ștefan, Preda Elena, Preda Neculai, Mercaș Diana, Raicu Maria, 

Secheșan Daniel Iulian, Stoica Mihai Doru, Timișescu Ovidiu, Vartic Gheorghe 

și Vrînceanu Maria. 

     3. COMISIA NR. 1- Buget-finanțe, studii, prognoze economico-sociale, 

administrarea domeniului public și privat, servicii publice, comerț, agricultură și 

turism. 

          COMISIA NR. 2- Organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului și conservarea monumentelor istorice și 

de arhitectură, protecție copii, muncă și protecție socială. 
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          COMISIA NR. 3- Administrație publică locală, juridică, ordine publică și 

drepturi cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport. 

    4. COMISIA NR. 1 Membrii la sfârșitul anului 2021 : Acsintoae Ana, Raicu 

Maria, Vrînceanu Maria, Andoni Dragoș Nicolae, Manole Lucian Constantin, 

Stoica Mihai Doru și Nechita Ștefan. 

         COMISIA NR. 2 Membrii la sfârșitul anului 2021 : Apopei Vasile, Dron 

Vasile, Bârsan Vasile, Timișescu Ovidiu, Preda Neculai, Humulescu Traian și 

Aciocârlănoae Andrei. 

         COMISIA NR. 3 Membrii la sfârșitul anului 2021 : Vartic Gheorghe, 

Luculescu Vasile, Mercaș Diana, Secheșan Daniel Iulian și Preda Elena.  

   5. În anul 2021 au avut loc 12 Ședințe ordinare  și  19  Ședințe extraordinare 

ale Consiliului local. 

   6. În anul 2021 au avut loc : 40  ședințe la Comisia nr.1, 40  ședințe la 

Comisia nr.2 și  40  ședințe la Comisia nr.3.   

    7.  Au fost adoptate în cursul anului 2021 un număr de 314  hotărâri de 

Consiliu local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    8. În cursul anului 2021 nu au fost contestate în instanță hotărârile adoptate 

de către Consiliul local.          

 

Capitolul XXX.  HOTĂRÂRI APROBATE ÎN ANUL 2021 
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NR. 

HOTĂRÂRE 

DATA 

ȘEDINȚĂ 
DENUMIRE HOTĂRÎRE CONSILIU LOCAL 

1  11/1/2021 

Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al 

Bugetului Local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 

2020 

2  11/1/2021 

Hotarare privind aprobarea Bugetului estimat pentru 

autorizarea, organizarea, functionarea si dotarea Centrului 

de vaccinare impotriva COVID-19 la Sala de Sport (parc 

Cetate) 

3  11/1/2021 

Hotarare privind aprobarea incetarii contractului de 

administrare nr. 192/30.08.2004, incheiat intre Consiliul 

Local Targu-Neamt si Clubul Sportiv Scolar Targu-Neamt 

4  11/1/2021 

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, 

apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt, situat 

in B-dul Stefan cel Mare nr. 35, catre Spitalul orasenesc „Sf. 

Dimitrie”, Targu-Neamt 

5  11/1/2021 

Hotarare privind schimbarea temporara a destinatiei salii de 

sport ini structuri medicale-centre de vaccinare cu terenul 

aferent din parcul Cetate, str. 1 Decembrie 1918, apartinand 

domeniului public al orasului Targu-Neamt 

6  28-01-2021 

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a 

potentialului presedinte de sedinta pentru luna februarie 

2021 

7  28-01-2021 

Hotarare privind scutirea la plata a majorarilor de intarziere 

conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala si a Regulamentului privind acordarea inlesnirilor la 

plata obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de 

catre persoanele fizice  

8  28-01-2021 

Hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 176 din 

31.08.2016 privind darea in administrare a unor terenuri 

apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt catre 

SC CIVITAS COM SRL Targu-Neamt, in scopul amenajarii si 

administrarii parcarilor de resedinta  

9  28-01-2021 

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de 

interes local, pentru anul 2021, in vederea repartizarii 

persoanelor care trebuie sa efectueze munca in folosul 

comunitatii 

10 28-01-2021 Hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 la 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/1.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/2.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/3.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/4.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/5.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/6.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/7.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/8.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/9.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/10.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/10.pdf
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HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind insusirea inventarului 

bunurilor care apartin domeniului public al orasului Targu-

Neamt 

11 28-01-2021 

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din Aparatul de 

specialitate al Primarului si a serviciilor publice din 

subordinea Consiliului Local al orasului Targu-Neamt 

12 28-01-2021 

Hotarare privind repartizarea suprafetelor de teren 

disponibile si libere de sarcini, in vederea construirii de 

locuinte proprietate personala de catre tineri, conform Legii 

nr. 15/2003, precum si a vanzarii acestora, aprobat prin HCL 

nr. 229/27.10.2016 

13 28-01-2021 

Hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana 

personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Targu-

Neamt incepand cu luna februarie 2021  

14 28-01-2021 

Hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in 

Comisia de analiza, in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

personale 

15 28-01-2021 

Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de 

6173 mp teren apartinand domeniului public al orasului 

Targu-Neamt 

16 28-01-2021 

Hotarare privind aprobarea criteriilor si punctajelor pentru 

evaluarea persoanelor juridice si fizice constituite in baza 

Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si a Legii nr. 96/2006 

republicata, privind statutul deputatilor si al senatorilor, 

Deciziei Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare 

a Statutului deputatilor in Parlamentul European, in vederea 

inscrierii in listele de prioritati pentru atribuirea unui spatiu cu 

alta destinatie pentru sediu 

17 28-01-2021 

Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in 

vederea inchirierii a doua spatii, situate pe B-dul Stefan cel 

Mare, nr. 48, apartinand domeniului privat al orasului Targu-

Neamt 

18 28-01-2021 

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui teren situat 

in strada Cuza Voda, nr. 96, apartinand domeniului public al 

orasului Targu-Neamt, catre SC DELGAZ GRID SA  

19 28-01-2021 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/11anexe.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/11anexe.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/11anexe.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/11anexe.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/11anexe.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/12.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/13.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/14.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/15.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/16.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/17.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/18.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/19-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/19-ok.pdf
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vederea inchirierii unui spatiu aflat in incinta Ambulatoriului 

de specialitate al orasului Targu-Neamt (Policlinica), etaj 1, 

situat in B-dul Stefan cel Mare nr. 35, apartinand domeniului 

privat al orasului Targu-Neamt 

20 28-01-2021 
Hotarare privind aprobarea retelei scolare a Orasului Targu-

Neamt pentru anul scolar 2021-2022 

21 28-01-2021 

Hotarare privind trecerea unui teren din domeniul privat al 

orasului Targu-Neamt in domeniul public al orasului Targu-

Neamt 

22 28-01-2021 

Hotarare privind modificarea HCL nr. 140 din 04.07.2018 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economica (faza 

DALI) si indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului 

„Imbunatatirea infrastructurii educationale in vederea 

reabilitarii, modernizarii si dotarii Scolii Gimnaziale nr. 2 

Grigore Ghica Voda Targu-Neamt” 

23 28-01-2021 

Hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire 

a riscurilor teritoriale indentificate la nivelul orasului Targu-

Neamt, pentru anul 2021  

24 25-02-2021 
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a 

potentialului presedinte de sedinta pentru luna martie 2021 

25 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil 

teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, 

situat in str. Marasesti , nr. 2. bl. B5, ap. 4, jud. Neamt in 

suprafata de 30mp, catre Fermus Ionel, Fermus Niculina si 

Fermus Adrian Stefan  

26 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil 

teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, 

situat in str. Stefan cel Mare, bl. L5, ap. 4, jud. Neamt in 

suprafata de 21 mp, catre SC FARMACIA PADURARU SRL  

27 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui bun imobil 

teren, apartinand domeniului privat la orasului Targu-Neamt, 

situat in str. Mihail Kogalniceanu, bl. 6, ap. 4, jud. Neamt in 

suprafata de 14 mp, catre Burdulea Petrica si Burdulea 

Alina-Paula 

28 25-02-2021 

Hotarare privind scoaterea la licitatie publica, in vederea 

vanzarii, a unui lot de teren apartinand domeniului privat al 

orasului Targu-Neamt, situat in str. Stefan cel Mare, nr. 72 

(fost 172) 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/20-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/20-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/20-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/21-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/21-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/21-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/21-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/22-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/23-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/23-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/23-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/02/23-ok.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-24.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-25.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-26.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-27.pdf
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29 25-02-2021 

Hotarare privind scoaterea la licitatie publica, in vederea 

vanzarii, a unui lot de teren apartinand domeniului privat al 

orasului Targu-Neamt, situat in str. Romana, f.n. 

30 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea listei dosarelor privind atribuirea 

unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate 

personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15/2003 

31 25-02-2021 

Hotarare privind respingerea listei dosarelor privind atribuirea 

unor loturi de teren pentru construirea de locuinte proprietate 

personala pentru tineri, in conditiile Legii nr. 15/2003 

32 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot pentru construirea de 

locuinta proprietate personala, in conditiile Legii nr. 15/2003, 

pentru solicitantul ROTARESCU MANUELA  

33 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul NEACSU ION  

34 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul CIOROBITCA DANIEL 

PETRICA 

35 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul ANDRISOAE 

GEORGIAN-ALEXANDRU  

36 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul BUCUR ELENA-

MADALINA 

37 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul URSACHE CRISTIAN  

38 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul CHIPER ELENA-

VIORELA 

39 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul POPOVICI NARCISA-

MIHAELA 
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40 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul CALUS ELENA  

41 25-02-2021 

Hotarare privind atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuinta proprietate personala, in conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul COPAT SINZIANA  

42 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea documentatiei si a componentei 

comisiei, in vederea demararii procedurii de contractare a 

unei finantari rambursabile interne, in valoare de 6.000.000 

lei, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor 

obiective de interes local  

43 25-02-2021 
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 

decembrie 2020 

44 25-02-2021 

Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea 

demararii procedurii de contractare a unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru 

asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective 

de interes local  

45 25-02-2021 

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a doua loturi 

(spatii), apartinand domeniului public al orasului Targu-

Neamt, situate in Ambulatoriul de Specialitate al orasului 

Targu-Neamt, B-dul Stefan cel Mare nr. 35, parter, judetul 

Neamt, catre Spitalul orasenesc ”Sfantul Dimitrie”, Targu-

Neamt 

46 25-02-2021 

Hotarare privind scoaterea la licitatie publica deschisa in 

vederea inchirierii a doua spatii aflate in incinta 

Ambulatoriului de specialitate al orasului Targu-Neamt 

(Policlinica), situat in B-dul Stefan cel Mare nr. 35, 

apartinand domeniului public al orasului Targu-Neamt 

47 25-02-2021 

Hotarare privind stabilirea componentei comisiei de evaluare 

a performantelor profesionale individuale ale Secretariatului 

General al orasului Targu-Neamt 

48 25-02-2021 
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de vanzare a 

locuintelor ANL din orasul Targu-Neamt 

49 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea Calendarului activitatilor Casei 

Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt pentru anul 2021 si a 

bugetului aferent organizarii manifestarilor  

50 25-02-2021 Hotarare privind avizul in vederea renovarii si modernizarii 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-40.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-40.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-40.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-40.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-41.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-41.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-41.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-41.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-42.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-43.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-43.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-43.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-44.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-45.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-46.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-47.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-47.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-47.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-47.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-48.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-48.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-48.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-49.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-49.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-49.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-49.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-50.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-50.pdf


 

 

347 

spatiului concesionat cu destinatie cabinet de psihologie a 

chiriasului Baciu Mirela, titular al Cabinetului Individual de 

Psihologie 

51 25-02-2021 

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui teren situat 

in strada Castanilor, apartinand domeniului public al orasului 

Targu-Neamt, catre SC DELGAZ GRID S.A.  

52 25-02-2021 

Hotarare privind modificarea Regulamentului de atribuire si 

utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din 

orasul Targu-Neamt, incepand cu 1 martie 2021  

53 25-02-2021 

Hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare 

si functionare a sistemului de parcare cu plata in orasul 

Targu-neamt, incepand cu data de 1 martie 2021  

54 25-02-2021 

Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 

128 din 19 iunie 2020 de aprobare a angajarii bugetare a 

valorilor prevazute in proietul SMIS 128943 – Dezvoltare 

economica si sociala in orasul Targu-Neamt 

55 25-02-2021 
Hotarare privind acordarea titului „Cetatean de onoare al 

orasului Targu-Neamt” domnului Dan Stanca  

56 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat intre 

ASociatia de Initiativa Civica si Dezvoltare Locala Neamt si 

Orasul Targu-Neamt, in scopul desfasurarii unei Campanii 

denumite „Coloram orasul impreuna”, pe raza imobilului 

Gradina Publica (Parcul Central) 

57 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea Programului si a bugetului 

aferent organizarii Spectacolului „De ziua ta, iubita mama!” – 

7 martie 2021 

58 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea Programului si a bugetului 

aferent organizarii activitatii „Promovam traditiile: Martisorul 

romanesc”, 18 februarie – 15 martie 2021 

59 25-02-2021 

Hotarari privind aprobarea bugetului aferent organizarii unei 

conferinte pe teme de cultura in cadrul manifestarii „Dupa-

amieze culturale la Targu-Neamt”, luna martie 2021  

60 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea Programului si a bugetului 

aferent organizarii manifestarii „Zilele Ion Creanga”, editia a 

II-a, 1 martie 2021 

61 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea Programului si a bugetului 

aferent organizarii activitatii „Micii Rangeri – Clubul juniorilor 

activi-creativi in natura”, luna martie 2021  
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62 25-02-2021 

Hotarare pentru modificarea si actualizarea anexei la HCL 

nr. 282 din 24.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare al serviciului social de zi „Centrul 

de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei 

domestice” din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a 

orasului Targu-Neamt 

63 25-02-2021 

Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii 

„Reabilitare interioara a spatiilor din Ambulatoriul Integrat al 

Spitalului Orasenesc „Sf. Dimitrie” Tg. Neamt  

64 25-02-2021 

Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de 

Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului, constructii si teren 

aferent si asigurarea conditiilor in vederea executarii 

obiectivului de investitii „Reabilitare Pavilion Central si dotare 

Spital orasenesc „Sfantul Dimitrie”, oras Targu-Neamt”, B-dul 

Stefan cel Mare, nr. 35. oras Targu-Neamt, jud. Neamt 

65 25-02-2021 

Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea 

achizitionarii unui imobil-cladire, situat in Targu-Neamt, str. 

Ion Mosneagu, nr. 2  

66 25-02-2021 

Hotarare privind modificarea HCL nr. 167 din 26.08.2020, 

referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat 

cele cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente si a 

metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta, conform 

Legii nr. 416/2001 priivnd venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

67 18-03-2021 
Hotarare privind aprobarea implementarii proiectului 

„ACASA” – Alaturi de copii prin Actiuni de Sprijin Avansat!” 

68 18-03-2021 

Hotarare privind abrogarea Hotarari Consiliului Local al 

orasului Targu-Neamt nr. 10 din data de 28.01.2021 si a 

Hotararii Consiliului Local al orasului Targu-Neamt nr. 21 din 

data de 28.01.2021  

69 18-03-2021 

Hotarare privind aprobarea obiectivului de investii 

„Construire cladire pentru Farmacia cu circuit inchis a 

Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg. Neamt” 

70 26-03-2021 
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a 

potentialului presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2021  

71 26-03-2021 
Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vanzarii unui teren situat in str. Calistrat Hogas, apartinand 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-62.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-63.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-63.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-63.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-63.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-64.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-65.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-65.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-65.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-65.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/hot-66.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/67.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/67.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/67.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/68.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/69.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/70.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/70.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/70.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/71.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/71.pdf
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domeniului privat al orasului Targu-Neamt 

72 26-03-2021 

Hotarare privind actualizarea unor pozitii din anexa nr. 2 la 

Hotararea de Consiliu Local nr. 145/30.07.2020 privind 

inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului 

Targu-Neamt 

73 26-03-2021 

Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 3973 

mp teren apartinand domeniului public al orasului Targu-

Neamt 

74 26-03-2021 

Hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in 

Anexa nr. 3 la HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind 

inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al 

orasului Targu-Neamt, pozitia nr. 1092  

75 26-03-2021 

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Centrului de primire in regim de urgenta a 

persoanelor fara adapost „Sfanta Teodora” Targu-Neamt 

76 26-03-2021 

Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul 

Consiliului Local al orasului Targu-Neamt, pentru anul 2021  

77 26-03-2021 

Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de 

intretinere/beneficiar la „Centrul de Primire in regim de 

Urgenta pentru persoanele fara Adapost Sfanta Teodora”, 

pentru anul 2021 

78 26-03-2021 
Hotarare privind aprobarea bugetului aferent organizarii unei 

conferinte religioase, luna aprilie 2021  

79 26-03-2021 

Hotarare privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA 

NEAMT” in vederea exercitarii votului  

80 12/4/2021 
Hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Targu-

Neamt si a Listei de Investitii pentru anul 2021  

81 12/4/2021 

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

estimat al Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Targu-

Neamt, pentru anul 2021  

82 12/4/2021 
Hotarare privind aprobarea modificarii statutului de functii al 

Spitalului Orasenesc „Sfantul Dimitrie” Targu-Neamt 

83 12/4/2021 

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Targu-Neamt 

pentru anul 2021, precum si a listei de investitii  

84 12/4/2021 Hotarare privind aprobarea conditiilor contractarii unei 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/72.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/73.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/74.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/75.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/76.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/77.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/78.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/78.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/78.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/79.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/79.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/79.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/03/79.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-80.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-80.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-80.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-81.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-81.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-81.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-81.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-82.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-82.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-82.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-83.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-83.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-83.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-83.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-84.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-84.pdf
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finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei de 

la Banca Comerciala Romana S.A.  

85 12/4/2021 
Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari 

rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei  

86 12/4/2021 
Hotarare privind aprobarea casarii unor active fixe din 

domeniul privat al U.A.T. Targu-Neamt 

87 12/4/2021 
Hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea 

lotizarii imobilului cu NCP 52945  

88 14-04-2021 

Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Orasul 

Targu-Neamt, Asociatia „Romii Romascani” si Fundatia 

Culturala „Ion Creanga” Targu-Neamt in vederea 

implementarii proiectului „Sanse egale pentru romii din 

Targu-Neamt” 

89 22-04-2021 
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta si a 

potentialului presedinte de sedinta pentru luna mai 2021  

90 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea numirii a doi consilieri titulari si 

doi consilieri supleanti in Adunarea Generala a Actionarilor si 

in Consiliul de Administratie la Societatea Oglinzi S.A.  

91 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea participarii orasului Targu-Neamt 

in calitate de membru fondator la infiintarea ASOCIATIEI 

CLUSTER „PRODUS IN NEAMT” 

92 22-04-2021 

Hotarare pentru modificarea HCL nr. 116/31.05.2018 privind 

delegarea prin negociere directa a serviciului de administrare 

intretinere si exploatare a parcarilor cu plata din orasul 

Targu-Neamt 

93 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

al SC CIVITAS COM SRL Tg. Neamt pe anul 2021, 

estimarile pentru anul 2022 (n+1) si pentru anul 2023 (n+2), 

precum si a obiectivelor de investitii pentru anul 2021 ale SC 

CIVITAS COM SRL Tg. Neamt 

94 22-04-2021 

Hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in 

Anexa nr. 3 la HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind 

inventarierea bunurilor care apartin domeniului public al 

orasului Targu-Neamt, pozitia nr. 770 

95 22-04-2021 

Hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al orasului Targu-Neamt la data de 

31.12.2020 

96 22-04-2021 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-85.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-85.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-85.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-86.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-86.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-86.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-87.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-87.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-87.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-88.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-89.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-89.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-89.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-90.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-90.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-90.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-90.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-91.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-91.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-91.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-91.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-92.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-92.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-92.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-92.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-92.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-93.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-94.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-94.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-94.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-94.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-94.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-95.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-95.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-95.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-95.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-96.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-96.pdf
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pentru anul 2022 

97 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea Programului si a Bugetului 

aferent organizarii Festivalului „Bucuria Luminii”, editia a XII-

a, 25 aprilie – 4 mai 2021 

98 
22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local al orasului Targu-Neamt 

99 22-04-2021 
Hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare a membrilor 

Consiliului local al orasului Targu-Neamt 

100 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea 

de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pentru 

sediu, de catre persoanele juridice si fizice, constituite in 

temeiul Legii nr. 14/2003 a partidelor politice si Legii nr. 

96/2006, republicata, privind statutul deputatilor si al 

senatorilor 

101 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL nr. 

49/25.02.2021, cu privire la bugetul aferent organizarii 

activitatilor Casei Culturii „Ion Creanga” Targu-Neamt pentru 

anul 2021 

102 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vanzarii directe a unui bun imobil teren, apartinand 

domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat in str. 

Daciei nr. 4, jud. Neamt in suprafata de 569 mp, catre 

Soldan Gheorghe si Soldan Elena 

103 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vanzarii unui teren situat in str. Progresului, apartinand 

domeniului privat al orasului Targu-Neamt 

104 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

scoaterii la vanzare, prin licitatie publica, a unui lot de teren 

apartinand domeniului privat al orasului Targu-Neamt, situat 

in Targu-Neamt, bd. Mihai Eminescu, nr. 8D 

105 22-04-2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vanzarii unui imobil cladire, situat in str. Lalelelor, apartinand 

domeniului privat al orasului Targu-Neamt, prin licitatie 

publica 

106 22-04-2021 
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31 

martie 2021 

107 22-04-2021 
Hotarare privind insusirea raportului de evaluare, avand ca 

obiect stabilirea redeventei anuale pentru un spatiu cu 

http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-97.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-97.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-97.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-97.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-98.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-98.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-99.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-99.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-99.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/04/hot-100.pdf
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destinatie de cabinet medical, proprietate privata a orasului 

Târgu-Neamt 

108 11/5/2021 

Hotarare privind aprobarea participarii Orasului Tirgu-Neamt 

la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport 

rutier nepoluante si eficiente din puct de vedere energetic, 

2020-2024”, in vederea achizitionarii unui autovehicul electric 

hibrid nou prin acest program de catre Orasul Targu-Neamt 

109 11/5/2021 

Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul National 

„Stefan cel Mare”, Targu-Neamt in vederea realizarii unui 

proiect de interes public local 

110 11/5/2021 

Hotarare privind aprobarea lotizarii suprafetei de 1.441.334 

mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-

Neamt 

111 11/5/2021 

Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 7900 

mp teren apartinand domeniului privat al orasului Targu-

Neamt 

112 11/5/2021 

Hotarare privind actualizarea pozitiei nr. 78 din Anexa nr. 1 la 

Hotarare de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind 

inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului 

Targu-Neamt 

113 11/5/2021 

Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

doua loturi-pajisti din Aerodrom 2-tarlaua 13/1 in suprafata 

de 35,86 ha si tarlaua 8/2 ini suprafata de 46.32 ha, terenuri 

apartinand domeniului privat al Orasului Targu-Neamt 

114 11/5/2021 
Hotarare privind revizuirea programului multianual de 

investitii precum si a graficului de esalonare financiara  

115 31.05.2021  

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna iunie 2021 

116 31.05.2021  

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statelor de 

functii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  si pentru 

serviciile publice  subordonate Consiliului Local al orasului 

Târgu- Neamt 

117 31.05.2021  

Hotarare privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent organizării Zilei Internationale a Copiilor - 1 Iunie 

2021 

118 31.05.2021  

Hotarare privind aprobarea Programului si a Bugetului 

aferent organizării Zilei Eroilor – Înăltarea Domnului - 10 
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http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/112.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/112.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/113.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/113.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/113.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/113.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/113.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/114.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/114.pdf
http://consiliu.primariatarguneamt.ro/wp-content/uploads/2021/05/114.pdf


 

 

353 

iunie 2021 

119 31.05.2021 

Hotarare privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent organizării evenimentului „Sărbătoarea Iei - 24 iunie 

2021” 

120 31.05.2021  

Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuinta ANL din orasul Targu-Neamt, bld. Stefan cel Mare, 

bl. V1, ap. 23 

121 31.05.2021  

Hotarare privind desemnarea a trei reprezentanti ai 

Consiliului Local al orasului 

Targu-Neamt in componenta comisiei sociale pentru 

stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri,destinate 

inchirierii 

122 31.05.2021  

Hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai 

Consiliului Local al orasului 

 

Targu-Neamt in componenta comisiei de solutionare a 

contestatiilor 

 

depuse  la repartizarea locuintelor ANL 

123 31.05.2021  

Hotarare privind actualizarea pozitiei nr. 260 din anexa nr. 1 

la Hotărârea de Consiliu Local nr. 95/22.04.2021 privind 

inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului 

Târgu-Neamt 

124 31.05.2021  

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orasului Târgu- Neamt 

 

pentru anul 2021 

125 31.05.2021  

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de 

primirea în data de 10.06.2021 a Excelenței Sale Domnul 

KIM YONG HO, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 

Republicii Coreea, împreună cu soția, Doamna KIM SUNG 

HEE în orașul Târgu-Neamț 

126 01.07.2021 

hotărâre  privind  alegerea presedintelui de sedintă si a 

potentialului presedinte de sedintă pentru luna iulie 2021 

127 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea volumului de material lemnos 

fasonat din fondul forestier  proprietate publica a Orasului 

Targu-Neamt, stabilirea pre]ului in lei/mc precum si 
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aprobarea exploatarii si valorificarii de catre Ocolul Silvic 

Targu-Neamt. 

128 01.07.2021  

hotărâre privind avizul in vederea renovarii si modernizarii 

spatiului inchiriat de catre Partidul  « Uniunea Salvati 

Romania » (USR),  cu destinatia de sediu. 

129 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 

pentru anul 2021 al asociației Ansamblu Ozana Târgu-

Neamț. 

130 01.07.2021  

hotărâre privind acordarea unui mandat special si pentru 

modificarea HCL nr.287 din     23.12.2016 privind atribuirea 

si încheierea contractului Delegarea prin concesiune a 

gestiunii unor activităti componente ale serviciului de 

salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMT”, din 

Zona 3, judetul Neamt. 

131 01.07.2021  

hotărâre privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  

vederea  inchirierii a doua terenuri in suprafata de 10 mp 

fiecare ,situate pe B-dul Stefan cel Mare, apartinand 

domeniului public al orașului Târgu – Neamt. 

132 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în str. 

Progresului, în suprafaţă de 4 mp, aparţinând domeniului 

privat al orasului Târgu-Neamţ, către Alucăi Dumitru si Alucăi 

Ecaterina – Delia. 

133 01.07.2021  

de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren situat în str. 

Calistrat Hogas, în suprafaţă de 8 mp, aparţinând domeniului 

privat al orasului Târgu-Neamţ, către Ro[u Petru Mirel si 

Rosu Olimpia. 

134 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al orasului Târgu-Neamţ, 

situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ  în suprafaţă de 569 mp, 

către Soldan Gheorghe si {oldan Elena 

135 01.07.2021  

hotărâre privind mandatarea de catre Consiliul Local prin 

Primar Vasilica Harpa pentru ca in numele si pentru orasul 

Târgu-Neamt sa negocieze cu puteri depline si sa semneze 

Contractul Colectiv de Munca incheiat la nivel de unitate 

pentru personalul contractual, actele aditionale la acesta si 

toate documentele necesare desfasurarii negocierilor. 

136 01.07.2021  hotărâre asupra proiectului de hotarare privind desemnarea 
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a trei reprezentanti ai Consiliului Local al ora[ului Targu-

Neamt in componenta comisiei de solutionare a sesizarilor 

referitoare la locuintele ANL, sociale si locuintele care apartin 

orasului Targu-Neamt. 

137 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea efectuarii unor lucrari de reparatii 

la locuinta situata in str. Marasesti, nr. 28 B si deducerea din 

cuantumul chiriei datorate de către dna. Nastasa Iolanda, a 

c/v sumei cheltuite de catre chiriasa pentru executarea 

acestor lucrari. 

138 01.07.2021  

hotărâre privind modificarea si completarea Actului 

Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

139 01.07.2021  

hotărâre privind completarea domeniului public al orașului 

Târgu-Neamt, judetul Neamt. 

140 01.07.2021  

hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

parohiei  „Sf. Voievozi” Târgu-Neamț. 

141 01.07.2021  

hotărâre privind revizuirea programului multianual de 

investi]ii precum si a graficului de esalonare financiara. 

142 01.07.2021  

hotarare Privind aprobarea modificării anexei la HCL 

nr.49/25.02.2021, cu privire la bugetul aferent organizării 

activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru 

anul 2021 

143 01.07.2021  

Hotarare Privind aprobarea bugetului aferent organizării unei 

conferințe religioase, luna iulie 2021 

144 01.07.2021 

3. Privind aprobarea Acordul de parteneriat cu Asociația 

Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități AMVVD,  în 

vederea realizării evenimentului Ziua Drapelului - Spectacol  

„Pe-al nostru Steag e scris Unire” - 26 iunie 2021 

145 01.07.2021  

Hotarare Privind aprobarea Programului și Bugetului aferent 

organizării evenimentului Concert Corala Bărbătească 

„Armonia” și Orchestra Folclorică „Muzica Divertis - 30 iunie 

2021 

146 01.07.2021 

Hotarare Privind aprobarea Protocolului de colaborare în 

vederea realizării în comun a Zilelor Cetății Neamț 

147 01.07.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea proiectului și 

a cheltuielilor legate de proiectul  ”Îmbunătățirea serviciilor 

sociale, educaționale, culturale și recreative din orașul 

Târgu-Neamț”, cod SMIS 125476 
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148 01.07.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea documentației 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor 

sociale, educaționale, culturale și recreative din orașul 

Târgu-Neamț” 

149 02.07.2021 

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii 

Bugetului local al orașului Târgu Neamț și  a Listei de 

investiții pentru anul 2021 

150 28.07.2021 

 hotărâre  privind acordarea unui aviz de principiu în vederea 

cumpărării pachetului de acţiuni deţinut de către SC 

HIDROTERM SA Roman în proporţie de 14,95% şi numirea 

comisiei de negociere 

151 28.07.2021 

Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat , 

conform art.78 din Legea 448/2006 

152 28.07.2021 

Hotărâre privind privind aprobarea Programului şi a 

Bugetului aferent organizării Zilei Imnului Național - 29 iulie 

2021 

153 28.07.2021 

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului 

Târgu-Neamț în domeniul privat al orașului Târgu-Neamț a 

unor bunuri imobile terenuri. 

154 28.07.2021 

Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a  

doua loturi  teren –pasune din Punct Slatina- com.Raucesti 

in suprafata de 30,50 ha fiecare, terenuri apartinand 

domeniului privat al Oraşului Târgu – Neamţ. 

155 28.07.2021 

Hotărâre  privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la 

Contractul Colectiv de Muncă nr.113/06.08.2019 din cadrul 

Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț. 

156 28.07.2021 

Hotărâre  privind  aprobarea Contractului  Colectiv de Munca 

pentru angajații cu contract individual de muncă din cadrul  

serviciilor publice  subordonate Consiliului Local al ora[ului 

Târgu-Neamț   pentru perioada  2021  - 2023. 

157 28.07.2021 

Hotărâre  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

parohiei  „Sf. Haralambie” Târgu-Neamţ 

158 28.07.2021 

Hotărâre privind darea in folosinta gratuita a trei loturi(spatii), 

apartinand domeniului public al orasului Targu – Neamt, 

situate in Ambulatoriul de specialitate a orasului Targu – 

Neamt,  B-dul Stefan cel Mare nr. 35, parter, judetul Neamt, 

catre Spitalul orasenesc « Sfantul Dimitrie » Targu - Neamt 
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159 28.07.2021 

Hotărâre privind   darea in folosinta gratuita a unui teren 

situat in strada Castanilor nr.54,    apartinand domeniului 

public al orasului Târgu Neamt,  către SC DELGAZ GRID 

S.A 

160 28.07.2021 

Hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al  

Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ 

161 28.07.2021 

Hotărâre privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice a Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ 

162 28.07.2021 

Hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna august 2021 

163 28.07.2021 

Hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei 

Locale Târgu-Neamț pentru aplicarea legilor fondului funciar 

a unui teren ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-

Neamţ 

164 28.07.2021 

Hotatare privind emiterea acordului in vederea subtraversarii 

drumurilor de interes local/de exploatare cu conducta de 

transport gaze naturare pe teritoriul administrativ al orasului 

Targu-Neamt, titular S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias 

165 28.07.2021 

Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor scolare și a 

numărului acestora acordate elevilor din învațământul 

preuniversitar de stat în anul 2020-2021 

166 28.07.2021 

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului 

local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru 

anul 2021 

167 28.07.2021 

Hotarare privind aprobarea valorii și plății cotizației anuale 

datorată de Orașul Târgu-Neamț în calitate de membru al 

ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ“ 

168 28.07.2021 

Hotarare  privind modificarea și completarea art. 5 din HCL 

nr. 134/24.06 vânzării directe a unui bun imobil teren, 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat 

în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ în suprafaţă de 569 mp, către 

Şoldan Gheorghe şi Şoldan Elena 

169 26.08.2021 

Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedintă 

si a potentialului presedinte de sedintă pentru luna 

septembrie 2021. 

170 26.08.2021 

hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vânzării unui teren situat în str. Vasile Alecsandri, bl. C2, sc. 
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A ap. 1, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu 

Neamţ 

171 26.08.2021 

 Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vânzării unui teren situat în str. Cuza Vodă f.n., aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 

172 26.08.2021 

Proiect de hotărâre privind   darea in folosinta gratuita a unui 

teren situat in strada Veronica Micle, apartinand domeniului 

public al orasului Târgu Neamt, către SC DELGAZ GRID S.A 

173 26.08.2021 

Hotărâre privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuinta ANL din orasul Targu-Neamt, bld. Stefan cel Mare, 

bl. V1, ap. 2 

174 26.08.2021 

Hotărâre privind scutirea la plata majorărilor de întârziere 

conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală şi a  Regulamentului privind acordarea înlesnirilor la 

plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local de 

către persoanele fizice 

175 26.08.2021 

Hotărâre privind aprobarea execuției  bugetare la data de 30 

iunie 2021 

176 26.08.2021 

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreținere și a contribuției de întreținere pentru un copil 

înscris  la Creșa nr.1 Târgu-Neamț suportată de părinte/ 

reprezentant legal, pentru anul școlar 2021-2022 

177 26.08.2021 

Hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orasului Târgu- Neamt pentru anul 2021 

178 26.08.2021 

Hotarare privind asumarea/neasumarea responsabilităților 

organizării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor 

aferente Programului pentru școli în perioada 2017-2023 

pentru anul școlar 2021-2022 

179 26.08.2021 

Hotarare privind aprobarea Programului și a bugetului 

aferent organizării evenimentului „Zilele Orașului Târgu-

Neamț”,ediția a XXXI-a, 8-9 septembrie 2021 

180 26.08.2021 

Hotarare privind aprobarea asocierii între Orasul Targu 

Neamt, prin Consiliul Local şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România si Complexul Muzeal National Neamt, în 

vederea organizării Festivalului Internațional al Filmului de 

Dragoste ”B.LOVED”, ediția a IV-a, 10-12 septembrie 2021,  

Târgu-Neamț - Cetatea Neamt 



 

 

359 

181 26.08.2021 

Proiect de Hotarare privind împuternicirea primarului orașului 

Târgu-Neamț pentru realizarea demersurilor in vederea 

obţinerii licenţei de explorare, negocierea, semnarea şi 

ridicarea acesteia de la Agenţia Naţională pentru Resurse 

Minerale 

182 26.08.2021 

 Hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL 

intre titularii contractelor de inchiriere ,nr. 35/03.04.2017 si 

74/23.07.2009 

183 26.08.2021 

Hotarare privind revizuirea programului multianual de 

investitii precum si a graficului de esalnare financiara 

184 26.08.2021 

Hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de 

teren, apartinand domeniului privat al orasului Targu Neamt 

185 07.09.2021 

Hotărâre  privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț si a Listei de investiții pentru anul 2021 

186 07.09.2021 

Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu- Neamţ  

pentru anul 2021, precum şi a listei de investiţii 

187 07.09.2021 

Hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul pe 

anul 2021 al Directiei de Asistenta sociala Targu Neamt , in 

vederea achizitionarii de ghiozdane si rechizite pentru un 

numar de 50 copii proveniti din familii favorizate 

188 07.09.2021 

Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22 din 28.01.2021 

pentru modificarea H.C.L. nr. 140 din 04.07.2018 privind 

aprobarea documentației tehnico – economică (faza DALI) și 

indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului 

”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea 

reabilitării, modernizării și dotării Școlii Gimnaziale nr. 2 

Grigore Ghica Vodă Târgu-Neamț” 

189 07.09.2021 

Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în 

vederea reabilitării, modernizării și dotării Școlii Gimnaziale 

nr. 2 Grigore Ghica Vodă Târgu-Neamț”, cod SMIS 124036 

190 07.09.2021 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al Orașului Târgu-Neamț nr. 194 din 

21.10.2020 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate 

de proiectul ”Achiziția de echipamente din domeniul 

tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și 

dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi 
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cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Orașul 

Târgu-Neamț, Județul Neamț” 

191 07.09.2021 

Hotărâre privind modificarea art.5.2 din Anexa 1 la H.C.L 

nr.180/2021 ,prin care s-a aprobat asocierea între Orasul 

Targu Neamt, prin Consiliul Local şi Uniunea Ziariștilor 

Profesioniști din România si Complexul Muzeal National 

Neamt, în vederea organizării Festivalului Internațional al 

Filmului de Dragoste ”B.LOVED”, ediția a IV-a, 10-12 

septembrie 2021,  Târgu-Neamț - Cetatea Neamt 

192 16.09.2021 

Hotarare privind modificarea componentei comisiei de 

solutionare  a contestatiilor depuse la repartizarea locuintelor 

ANL  aprobata prin HCL nr. 122/27.05.2021 

193 16.09.2021 

HOTARARE  privind aprobarea obiectivului de investitii 

“Modernizare 21 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 

9,686 km” 

194 16.09.2021 

HOTARARE  privind aprobarea obiectivului de investitii 

“Modernizare 10 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 5,4 

km” 

195 16.09.2021 

HOTARARE   privind aprobarea obiectivului de investitii “ 

Retea gaze naturale presiune redusa strada Baile Oglinzi, 

orasul Targu-Neamt” 

196 16.09.2021 

 HOTĂRÂRE  de aprobare a proiectului și a cheltuielilor 

legate de proiectul ”Intervenții în vederea eficientizării 

energetice – Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș 

Târgu Neamț”, cod SMIS 140492 

197 16.09.2021 

HOTARARE  privind revizuirea programului multianual de 

investitii  precum si a graficului de esalonare financiara 

198 27.09.2021 

Proiect de hotărâre  de aprobare a proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării 

Liceului Vasile Conta Târgu Neamț”, cod SMIS 124402 

199 27.09.2021 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 141 din 

04.07.2018 privind aprobarea documentației tehnico – 

economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici din 

cadrul proiectului ”Imbunătățirea infrastructurii educaționale 

în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile 

Conta Târgu Neamț” 

200 27.09.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui 
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împrumut în valoare de 6.000.000 lei ,în conformitate cu 

prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind 

acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

201 30.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea listei 

dosarelor privind atribuirea unor loturi de teren pentru 

construirea de locuinte proprietate personală pentru tineri, în 

conditiile Legii nr. 15/2003 

202 30.09.2021 

HOTĂRÂRE   privind respingerea listei dosarelor privind 

atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuinte 

proprietate personală pentru tineri, în conditiile Legii nr. 

15/2003 

203 30.09.2021 

HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuintă proprietate personală, în conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul BUHNĂ FLORIN 

204 30.09.2021 

HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuintă proprietate personală, în conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul VASILE ANA MARIA 

205 30.09.2021 

PROIECT HOTĂRÂRE  privind  atribuirea unui lot de teren 

pentru construirea de locuintă proprietate personală, în 

conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul STAN SILVIA 

206 30.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de 

teren pentru construirea de locuintă proprietate personală, în 

conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul SCUTELNICU-

LICA PAULA-PETRONELA 

207 30.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de 

teren pentru construirea de locuintă proprietate personală, în 

conditiile Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul IRINA 

SEPTIMIU-NICOLAE 

208 30.09.2021 

HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuintă proprietate personală, în conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul ANTON SILVIU 

209 30.09.2021 

HOTĂRÂRE   privind  atribuirea unui lot de teren pentru 

construirea de locuintă proprietate personală, în conditiile 

Legii nr. 15/2003, pentru solicitantul CALUS ANA 

210 30.09.2021 

HOTĂRÂRE  privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 

67/29.02.2016 privind însusirea inventarului bunurilor care 

apartin domeniului privat al orasului Târgu-Neamt, 
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reactualizat 

211 30.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea in folosinta 

gratuita a unui teren situat pe strada 9 Mai , apartinand 

domeniului public al orasului Targu- Neamt catre SC 

DELGAZ GRID S.A. 

212 30.09.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind concesionarea directa a 

4 suprafete de  teren, apartinand domeniului privat  al 

orasului Târgu-Neamt 

213 30.09.2021 

PROIECT DE HOTARARE privind incetarea contractului de 

inchiriere pentru locuinta ANL  din orasul Targu-Neamt, bld. 

Stefan cel Mare, bl. V1, ap. 26 

214 30.09.2021 

Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuinta ANL din orasul Targu-Neamt, bld. Stefan cel Mare, 

bl. V1, ap. 34 

215 30.09.2021 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii reprezentanţilor 

Consiliului local in Consiliile de Administraţie a unităţilor de 

învăţământ de stat din oraşul Târgu-Neamţ, pentru anul 

şcolar 2021 - 2022 

216 30.09.2021 

 HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna octombrie 

2021 

217 30.09.2021 

PH privind stabilirea nivelului contribuției lunare datorate de 

beneficiarii serviciilor sociale acordate de compartimentul ,, 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” 

din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Târgu-

Neamț 

218 30.09.2021 

Hotarare privind privind incetarea contractului de inchiriere, 

inainte de termenul stabilit, pentru locuinta ANL din orasul 

Targu-Neamt, bld. Stefan cel Mare, bl. V1, ap. 5 

219 30.09.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orasului Targu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 

2021. 

220 30.09.2021 

Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de 

venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala a 

orasului Targu Neamt pentru anul 2021 

221 30.09.2021 

Hotarare privind aprobarea modificarii anexei la HCL 

nr.49/25.09.2021, cu privire la bugetul aferent organizarii 

activitatilor Casei Culturii,, Ion Creanga,, Targu Neamt pentru 
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anul 2021 

222 30.09.2021 

Hotarare privind aprobarea documentatiilor tehnico 

economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico economici 

actualizati din cadrul proiectului ,, Interventii in vederea 

eficientizarii energetice- Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc 

M4-Oras Targu Neamt. 

223 30.09.2021 

Proiect de Hotarare privind privind modificarea HCL nr. 196 

din 16 septembrie 2021de aprobare a proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul ”Intervenții în vederea 

eficientizării energetice – Bloc 1, loc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc 

M4 - oraș Târgu Neamț”, cod SMIS 140492. 

224 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în 

valoare de 6.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru 

unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului 

225 05.10.2021 

privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local 

nr.85 din 12 aprilie 2021PH pentru aprobarea contractarii 

unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 

lei 

226 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea ajustării prețurilor aferente 

materialelor de construcții din cadrul contractului de lucrări 

aferent proiectului ”Construire Infrastructură de agrement” 

Smis 118971, conform prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare 

227 05.10.2021 

PH privind aprobarea ajustarea restului de executat conform 

Ordonantei Guvenului nr. 15/2021, pentru obiectivul de 

investitii “Infiintare sistem de distributie gaze naturalein 

localitatea Blebea, apartinatoare orasului Targu-Neamt, 

judetul Neamt“ 

228 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea ajusatrii restului de executat 

conform Ordonantei Guvenului nr. 15/2021, pentru obiectivul 

de investitii “Modernizare strazi in orasul Targu-Neamt – Lot 

1, oras Targu-Neamt “ 

229 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea ajustarea restului de executat 

conform Ordonantei Guvenului nr. 15/2021, pentru obiectivul 

de investitii “Modernizare si reabilitare zona Parc “Cetate”, 
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str. 1 Decembrie 1918 (inclusive zona strand), oras Targu-

Neamt“ 

230 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii 

“Modernizare 10 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 5,4 

km” 

231 05.10.2021 

Hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii 

“Modernizare 21 strazi in oras Targu-Neamt, lungime de 

9,686 km” 

232 05.10.2021 

Hotarare  privind aprobarea obiectivului de investitii 

“Extindere retea de canalizare in orasul Targu-Neamt, judetul 

Neamt” 

233 05.10.2021 

Hotarare Privind aprobarea volumului de material lemnos din 

fondul forestier proprietate publica a Orasului Targu Neamt, 

a modului de valorificare ,stabilirea pretului in lei/mc 

234 05.10.2021 

Hotarare Privind aprobarea organizării Simpozionului 

Național „Orașele de azi, orașele de mâine – rolul 

monumentelor istorice în dezvoltarea acestora”, ediția a 

235 14.10.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021 

236 14.10.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-

Neamţ pentru anul 2021 

237 14.10.2021 

PH privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL intre 

titularii contractelor de inchiriere nr. 248/23.11.2004 si 

137/01.08.2019 

238 14.10.2021 

PH privind preluarea din administrarea Consiliului Județean 

Neamț în administrarea Consiliului Local al Orașului Târgu-

Neamț a unui tronson de drum 

239 14.10.2021 

Hotarare privind aprobarea ca institutie publica cu 

personalitate juridica , aflata in subordinea Consiliului Local 

al orasului Targu Neamt a Casei Culturii “Ion Creanga” Targu 

Neamt 

240 22.10.2021 

Hotarare Privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent manifestării ” Ziua Vânătorilor de Munte ”– 28 

octombrie 2021 

241 26.10.2021 

Hotarare privind participarea la Programul privind creșterea 

eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu 

investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal 



 

 

365 

în orașul Târgu Neamț, jud. Neamț” 

242 28.10.2021 

Hotarare privind modificarea și completarea Regulamentului 

procedurii de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat 

al oraşului Târgu Neamţ, aprobat prin HCL nr. 

268/24.10.2019 

243 28.10.2021 

Hotarare privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate in 

solutionarea cererilor si repartizarea locuințelor pentru tineri, 

din orașul Târgu-Neamț, libere pana la data de 01.10.2021 

244 28.10.2021 

Hotarare privind incetarea contractului de inchiriere pentru 

locuinta ANL din orasul Targu-Neamt, bld. 22 Decembrie, bl. 

M5, ap. 14 

245 28.10.2021 

PH privind incetarea contractului de inchiriere pentru locuinta 

ANL din orasul Targu-Neamt, bld. 22 Decembrie, bl. M6, ap. 

7 

246 28.10.2021 

Hotarare Privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 

11.149 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului 

Târgu-Neamţ 

247 28.10.2021 

Hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare între 

orașul Târgu-Neamț, județul Neamț din România și orașul 

Căușeni, Raionul Căușeni din Republica Moldova 

248 28.10.2021 

Hotarare Privind însu[irea raportului de evaluare, având ca 

obiect stabilirea redevenţei anuale pentru un spaţiu cu 

destinaţie de cabinet medical, proprietate privată a ora[ului 

T^rgu -Neam] 

249 28.10.2021 

Hotarare  privind aprobarea modelului Contractului de 

Fideiusiune, în vederea garantării de către orașul Târgu-

Neamț a achiziționării în leasing operațional a unui 

autoturism prevăzut în proiectul ,, Societatea nu are vârstă’’, 

Cod Proiect 127389 al Direcției de Asistență Socială a 

orașului Târgu-Neamț 

250 28.10.2021 

Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 62 din 

28.02.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru 

stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in 

domeniul gospodaririi 

251 28.10.2021 

Hotarare privind îndreptarea erorii materiale identificate la 

poziția nr. 943 și radierea poziției nr. 943 din Anexa nr. 3 la 

HCL nr. 146 din 30.07.2020 privind inventarierea bunurilor 

care aparțin domeniului public al orașului Târgu-Neamț 
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252 28.10.2021 

PH privind acordarea unui mandat special in Adunarea 

Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT” in vederea exercitarii votului 

253 28.10.2021 

Hotarare Privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna noiembrie 

2021 

254 28.10.2021 

Hotarare asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 

Regulamentului privind realizarea, repartizarea, inchirierea, 

exploatarea si administrarea locuintelor sociale din orasul 

Targu-Neamt 

255 28.10.2021 

PH privind aprobarea Listei de repartizare a ap. 2, 5, 23, 26 

si 34, bl. V1, bd. Stefan cel Mare, locuinte ANL 

256 28.10.2021 

Hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 

nr.215 din 30 septembrie 2021 

257 28.10.2021 

Hotarare  privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 

local al Orasului Targu Neamt în Comisiile pentru prevenirea 

si combaterea violentei în mediul şcolar al unităţilor de 

învăţământ de pe raza orasului Targu Neamt 

258 28.10.2021 

Hotarare privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice a Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ 

259 28.10.2021 

PH privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ 

260 02.11.2021 

Hotarare Privind desemnarea unui reprezentant în comisiile 

de evaluare a probei de interviu a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din 

unitățile de învățământ preuniversitare de stat de pe raza 

orasului Targu Neamt 

261 15.11.2021 

Hotarare privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent manifestării ” Ziua Națională a României ”– 1 

decembrie 2021 

262 15.11.2021 

Hotarare  privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent evenimentului ” În așteptarea lui Moș Nicolae!”, 6 

decembrie 2021 

263 15.11.2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

vânzării unui teren situat în bd. Mihai Eminescu nr. 14, 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ 

264 15.11.2021 Hotarare privind revizuirea programului multianual de 
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investitii precum si a graficului de esalonare financiara 

265 19.11.2021 

Hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice 

dezvoltarii si administratiei prin Compania Nationala de 

investii 

266 25.11.2021 

Hotarare  privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, 

situat în str. Cuza – Vodă f.n., jud. Neamţ în suprafaţă de 42 

mp, către SC OMALEM SRL Târgu Neamț 

267 25.11.2021 

Hotarare privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil 

teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, 

situat în str. Vasile Alecsandri, bl. C2, sc. A, ap. 1, jud. 

Neamţ în suprafaţă de 18 mp, către Obreja Gheorghe și 

Obreja Teodora 

268 25.11.2021 

Hotarare privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al 

oraşului Târgu – Neamţ, situat în str. 9 Mai, f.n. 

269 25.11.2021 

Hotarare  privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

vânzării, a unui imobil (teren și clădire) aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu – Neamţ, situat în str. 

Lalelelor, f.n. 

270 25.11.2021 

Hotarare asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 

modificarii Anexei nr. 5 la Regulamentul privind realizarea, 

repartizarea, inchirierea, exploatarea si administrarea 

locuintelor sociale din orasul Targu-Neamt 

271 25.11.2021 

Hotarare privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu 

apartinand domeniului public al orasului Targu – Neamt, 

situat in Ambulatoriu de specialitate a orasului Targu – 

Neamt, B-dul Stefan cel Mare nr. 35, parter, judetul Neamt, 

catre Spitalul orasenesc « Sfantul Dimitrie » Targu - Neamt 

272 25.11.2021 

Hotarare privind aprobarea nivelului chiriilor si al 

redeventelor pentru imobilele apartinand domeniului 

public/privat al orasului Târgu- Neamt , precum si a taxei de 

interventie pe domeniul public/privat al orasului Târgu-Neamt 

pentru anul 2022 

273 25.11.2021 

Hotarare privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând 

domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ 

274 25.11.2021 

PH privind modificarea H.C.L. nr. 105 din 25.09.2009 privind 

aprobarea listei bunurilor de retur aferente contractului de 
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concesionare a serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare 

275 25.11.2021 

Hotarare Privind actualizarea poziției nr. 1251 din anexa nr. 

1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 139/24.06.2021 privind 

completarea domeniului public al orașului Târgu-Neamț, 

județul Neamț 

276 25.11.2021 

PH Privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna decembrie 

2021 

277 25.11.2021 

Hotarare privind achiziția publică de servicii juridice de 

consultanță, de asistență și de reprezentare a autorităților 

administrației publice locale ale orașului Târgu Neamț în fața 

instanțelor de judecată 

278 25.11.2021 

PH privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 

septembrie 2021 

279 25.11.2021 

PH privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2022 

280 25.11.2021 

PH privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orașului 

Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021 

281 25.11.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-

Neamţ pentru anul 2021 

282 25.11.2021 

PH asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 

repartizarii ap. 7, bl. M6, bd. 22 Decembrie, locuinta ANL, 

dnei Luchian Ioana 

283 25.11.2021 

Hotare  Privind însușirea cererii de recurs formulată de către 

Consiliul local al orașului Târgu- Neamț și depusă în dosarul 

nr.2763/3/2019 aflat pe rolul Curții de apel Bacău 

284 25.11.2021 

Hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu in vederea 

aderarii Orasului Tărgu-Neamt ca membru fondator al 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru protectia 

animalelor. 

285 25.11.2021 

Hotarare  Privind actualizarea poziției nr. 1166 din anexa nr. 

3 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 146/30.07.2020 privind 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 

public al orașului Târgu-Neamț la data de 31.12.2019 

286 25.11.2021 

Hotarare privind desemnarea unei comisii de negociere a 

prețului in vederea vânzării unui teren situat în bd. Mihai 



 

 

369 

Eminescu nr. 14, aparţinând domeniului privat al oraşului 

Târgu Neamţ 

287 10.12.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț 

288 10.12.2021 

Hotarare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

aferent cheltuielilor necesare organizarii Sarbatorilor de iarna 

2021 de catre autoritatea locala 

289 10.12.2021 

Hotarare privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unei 

actiuni de interes public judetean, respectiv Festivalul 

Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou, editia a-lX-a 

290 10.12.2021 

PH Privind aprobarea tarifelor de închiriere a unor bunuri din 

gestiunea Casei Culturii ”Ion Creangă” Târgu Neamț, în 

vederea obținerii de venituri proprii 

291 10.12.2021 

Hotarareprivind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent 

evenimentului ” La trecerea dintre ani – Revelion 2022!” 

292 10.12.2021 

PH privind aprobarea Programului precum si a bugetului 

aferent organizarii evenimentului „Festivalul Obiceiurilor si 

Traditiilor de Anul Nou”, editia a lX-a, organizat in perioada 

30 decembrie 2021 – 02 ianuarie 2022 

293 10.12.2021 

Hotarare Privind aprobarea modificării anexei la HCL 

nr.49/25.02.2021, cu privire la bugetul aferent organizării 

activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru 

anul 2021 

294 10.12.2021 

PH privind aprobarea Programului şi a Bugetului aferent 

evenimentului ” Vine Moș Crăciun la Târgu Neamț!”,20 - 24 

decembrie 2021 

295 10.12.2021 

HOTARARE  privind aprobarea Programului şi a Bugetului 

aferent evenimentului ” Zilele Ion Creangă”, 18 decembrie 

2021 

296 10.12.2021 

Hotarare Privind aprobarea Calendarului activităţilor Casei 

Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru trim. I – 2022 și a 

bugetului estimat 

297 10.12.2021 

Hotarare privind revizuirea programului multianual de 

investitii precum si a graficului de esalonare financiara 

298 10.12.2021 

Hotarare privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care 

vor beneficia în anul 2022 de subvenţii de la bugetul local al 

orașului Târgu-Neamț, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul 
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subvențiilor acordate 

299 10.12.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-

Neamţ pentru anul 2021 

300 16.12.2021 

Hotarare Privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 

296/10.12.2021 cu privire la Calendarul activităţilor Casei 

Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru trim. I – 2022 și a 

bugetului estimat. 

301 16.12.2021 

Hotarare  Privind aprobarea modificării anexei la HCL 

nr.293/10.12.2021, cu privire la bugetul aferent organizării 

activităţilor Casei Culturii „Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru 

anul 2021 

302 16.12.2021 

Hotarare privind acceptarea unei oferte de donaţie a unui 

imobil situat în intravilanul orasului Târgu- Neamţ, str. 

Independentei, jud. Neamt 

303 16.12.2021 

Hotarare privind aprobarea apartamentării unui imobil – 

Clădire Bloc M5 (593 mp), cu terenul aferent (754 mp) 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ 

304 16.12.2021 

Hotarare privind aprobarea apartamentării unui imobil – 

Clădire Bloc M6 (442 mp), cu terenul aferent (538 mp) 

aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ 

305 16.12.2021 

Hotarare  privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L 

nr.292/10.12.2021 prin care s-a aprobat Programul precum 

si a bugetul aferent organizarii evenimentului „Festivalul 

Obiceiurilor si Traditiilor de Anul Nou”, editia a lX-a, organizat 

in perioada 30 decembrie 2021 – 02 ianuarie 2022 

306 20.12.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului local al 

orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021 

307 20.12.2021 

Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Târgu-

Neamţ pentru anul 2021 

308 20.12.2021 

Hotarare asupra proiectului de Hotarare privind aprobarea 

modificarii art. 5 si anularea art. 6, 7, 8, 9, 10 si 14 ale 

Regulamentului privind vanzarea locuintelor ANL din orasul 

Targu-Neamt 

309 22.12.2021 

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă si a 

potenţialului presedinte de sedinţă pentru luna ianuarie 2022 

310 22.12.2021 Hotarare privind aprobarea taxelor pentru 
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autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, 

precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a 

autovehiculelor taxi, pentru anul 2022 

311 22.12.2021 

Hotarare  privind aprobarea retelei scoala a Orasului Targu 

Neamt pentru anul scolar 2022-2023 

312 22.12.2021 

Hotarare  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 

funcţiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului 

Orăşenesc ,, Sfântul Dimitrie” Tg. Neamţ 

313 22.12.2021 

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza eferente 

functiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului şi din institutiile publice 

subordonate Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ 

314 22.12.2021 

PH execuția bugetară preliminată pentru trimestrul al 

patrulea an 2021 

 

 

 



 


